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عهدوليالحسنالأميرالملكيالسموصاحبإلى

...الهاشميةالأردنيةالمملكة

المث!،للثالد"أ!رالمتميزالنموذج

...المحنكوالسياسي

العربيةلأمتهوالانتماءوهـالولاءصب!

الوحدويالنهضويومشروعها

الكتابهذااهدي
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والمرن!المع!ميةبيةوأد!لا"الميم!!أت

والعربيالاسلاميالعجزفيجديدخطاب

الوحدويالعربيالنهضويوالمشروع

الدكتورالاستاذ

غوانمةحسنيوسف

والحضارةالتاويخاستاذ

لَتورفيلفِحرللفشُووَاراادَ
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ولرعبموثرحسولدبسم

مةالمف

للمسلمينيجوزهلهالدراسةهذهبدايةمعالسؤالهذاسأطرح

ناحيةمنالسؤالهذاعلىأجيبلناوالاتفاقاتأالمعاهداتعقد

انتباهيجلبالذيولكن،المجالهذافيللمختصينفسأتركه4شرعية

فجرمنذوالمعاهداتالاتفاقاتمنالعديدعقدواالمسلمفىأن،كمؤرخ

اثناءالشامبلادفيثمومنالحجاز،فينلكنشهد،الإسلام

منعديدةاصقاعفيبعدفيماثم،الاسلاميةالعربيةالفتوحات

المعاهداتهذهمنالعديدأنوالملاحظ.شتىوشعوباممومع،العالم

همكانواقوة،منطلقمنالمسلمونالعربعقدهاقدوالاتفاقات

وخصوصابعدفدمالغ!رالامرأنالا.الأضعفوأعداؤهمالاقوياء

.الشاملبلاد)الصليبي(الفرنجيالغزوفترةفي

المعاهداتلهذهالتاريخيالتسلسلعلىالدراسةهذهوستركز

منمرحلةفيابرامهاالىادتالتيللظروفتحليلمعوالاتناقاته

وانحلالأوتفتتاتمزقا،العربيةامتنابهامرتالتيالمراحلاحلك

العربيةالشخصيةومصادرةالعربيةللهويةتغييبمعوضياعا،

لاحدوالخذلانوالخوراليأسمنحالةبلغتالامةانحتىوقتلها،

فيالبعيداثره)القرمي(والعرقيالمذهبيللصراعكانولقد.لها

!
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!
للقوىوكان،والقوميةالوطنيةووحدتهاالامةهذهأوصالتمزيق

الشامبلادحكمتالتيوالجركسية(والكردية)التركيةالاجنبية

اليهوصلتالذيالمأساويالوضعهذافيالمباشرالسببوالعراق

بيناستحكمالذيالعداءالىبالاضافة،العربيوالانسانالامة

في)الشيعية(والفاطميةبفدادفي)السنية(العباسيةالخلافتين

.الشامبلادفيوالصراعالعدا.هذاميدانركان،القاهرة

يسمىماالشامبلادفيتئونالخلافتينبينالصراعلهذاونتيجة

حكاممنمنهاوالقليل،وتركمانسلاجقةحكاممنالمدنبامارات

متباغضةشطرنجيةرقعةالشامبلاداصبحتحتى.محليينعرب

للقوىالمناسبالجوال!وفهذههياتوقد،متصارعةمتحاربة

الشاميالساحلاجتياحفيوشمربسهولةالنجاحمنالفرنجية

فلسطينفيالمقدسةالمدينةلباحتلاهذهاعمالهممتوجينواحتلاله

الديارباتجاهأوووبامنخروجهممنذلهم،رنيساهدفاكانتالتي

الشامية.

علىالفرنجحققهاالتيللنجاحاتوالاسلاميالعربيالعالمصدم

الاوروبيالمدهذاوجهفيالوقوفمنالزعماءوجبن،الشاميةالارض

وجبنهموخوفهموتباغضهمفرقتهمبسبب،الاستيطانيالاستعماري

دفعمما4ببعضهميثقوافلم.بينهمفيمااستشرىالذيوالشك

وتكرشىحكمهلتثبيت،الفرنجمعوالتحالفالاتصالمنهمالبعض

هصركانتفقدوللاسف.والحكامالزعما.منجيرانهولضربوجوده

وتقديمالفرنجمعوالاتفاقاتالمعاهداتعقدالىالسباقةهيالفا!طمية
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!
الاتراكالسدجقةباعدائهمنكاية،اليهموالغذانيةالماليةالمساعدات

الاسلاميةالمبهةتدهورالىالتصرفهذاوادى،الشامبلادكل

ونلسطفى.القدسوضياع

وايجبنوالمالشامبلاداهاليولكن،المسلمونالحكامحبنلقد

وقفرالذا،حكامهملأفعاللوعيمندرجةعلىالاهاليكانيخافوا،

الذينحكامهمعلىثاروا،الفرنجمعتقاربأيضدوقوةبحزم

معدمشقأهاليفعلكما،الحكمعنوابعدوهمالفرنجمعتعاونوا

لمقاومةالشعبيةالمقاوهةفرقشكلواكماأنر،الدينمعينحاكمهم

أهاليفعلكماوجدوهماينماوقتلهماليهموالتعرضالفرنجيةالقوى

الشامي.والساحلفلسطين

والصراعاتالشخصيةوالاطماعوالخلافاتالتشرذمفانوهكذا

الشاميالساحلىضياعفيالسببكانتوالمذهبيةوالقوميةالاقليمية

فيالعربيانساننالهاتعرضالتيالجسديةوللتصفية،وفلسطين

الشامية.المدن

والمسلمونالعربينهضالصعبةالظروفهذهخضموفي

منالاوروبيوالغربالفرنجقاوموقد،الوحدويالنهضويبمشروعهم

فيهوالمسلمينالعربوحدةلان،وقسوةبضراوةالمشروعهذاخلفهم

المشروعهذابدأ.العربيةالارضعلىلوجودهموانها.4عليهمخطر

الشامية،والديارالعراقتوحيدبمحاولةالوحدويالنهضوي

فوتزنكيمحمودالدينندرانالاواحباطهمنعهفيفاستماتوا

مصرليضمالوحدويالنهضويالمشروعهذات!رثمذلك.عليهم
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!
نحوحملاتهمووجهوالاحباطهجهدهمعملوالذا،والعراقوالشام

نوتالايوبيالدينصلاحانالا،المشروعهذاومنعلاحتلالهامصر

وبهذه.والعراقوالشاممصروحدةفكانت،ايضاالفرصةعليهم

الاستعماريالاوروبيالفرنجيالمدوبدأحطينفيالنصرتمالوحدة

العصرفينهايتهكانتحتىالتدريجيبالانحسارالاستيطاني

خليل.الاشرفالسلطانيدعلىالمملوكي

المعاهداتعنفالاول،فصولاربعةالىالدراسةهذهقسمتوقد

لبلادالفرنجيالاحتلالبداياتمعوالفرنجالمسلمينبفىرالاتفاتات

صلحبعدوالفرنجالمسلمينمعاهداتفيفبحثالثانياما،الشام

معاهداتعنالثالثالنصلوكانهالمملوكيةالدولةقيامحتىالرملة

وتناولعكا.تحريرحتىالمملوكيالعصرفيوالفرنجالمسلمين

لطره!ماواهمالمعاهدا!تلكنصوصلبعضدراسهالرابعالفصل

والاتفاقاتالمعاهداتلهذهتحليليةبدراسةفصلكلوانهيت.اليه

قدالاتفاقاتهذهمعظمانعلىالتاكيدمعبها،احاطتالتيوال!وف

امافكانوا،عربياصلمنليسواالذينالمسلمونالزعما.عقدها

منيحكمذاكاذكانالعربيالوطنلاناتراكا،اواكرادااوسلاجقة

ومعالعقيدةباسموحكمتهالوطنهذااجتاحتعنصريةاقلياتقبل

حملتالدولهذ.انبسببالدولهذهتقبلقدالعربيالانسانان

رافضاكانالوقتنفسفيانهالاالعربيةالارضوتحريرالجهادلواء

فيحقهوسلبتهالحكمعنابعدتهلانها،الحاكمةالعناصرلهذه

العربيالانسانفاصبح،والعسكريةوالاداريةالسياسيةا!لمشاركة
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!
فيومشاركتهبمساهمتهذاتهعنعبروقد.الاحداثهاممقعلى

ضدالشاموبلادمصرفيتقومكانتالتيوالثوراتالانتفاضات

المورخونعنهعبركماالصراعلان.توميمنطلقمن،التركيالعنصر

الجنسضدوالجركسي،التركيالجنساي)الجنس(،صراعكان

الكرديضدالتركياوالحركسي،ضدالتركيالجنساو،العربي

شداد،)ابنللاكراد،يدينونلاوالاتراك،للاتراكيدينونلا)فا!راد

الاسلاميالوحدويالنهضويللمشروعتقديرناومع3+(.ص

نيماوراحهوشهم،وطسىحقرقهمالعربهضمانههذاالعربي

القوهية،لغتهوالغا.العربيةالشخصيةاذابةعلىيعملبعد

وقاموا،العربرفضهماوهذا.العثمانيالعصرفيوخصوصا

عربيةوسواعدعربيبفكر،العربيالوحدويالنهضويبمشروعهم

بثورتهاالحديثةالعربيةالنهضةذاكاذفكانت،خالصةعربيةوتيادة

والحجاز.والعراقومصرالشاممنالعرباحرارفيهاشاركالتي

بمشروعهمللنهوضلاجيالناحافزاالدراسةهذهتكونانارجو

محددةكانتوالمعاهداتالاتفاقاتفكلالمعاصر،الوحدويالنهضوي

لامتناهالذاتيةالقوهَمنطلقمنمعظعهاوعقدوالشهرر،بالسنوات

فرصةالمعاهداتهذهكانت،انفسهمالفرنجمعتنقضدوماوكانت

العربية،الارضلتحريرقادمةوجولاتلجولةالانفاسلالتقاط

والاقتصاديةالتوسعيةالفرنبممطامعمنتحدلمفالمعاهدات

والاستيطانية.والعسكرية

درسناانفنحنيفيدماالدراسةهذهفيالقارئيجدانأمل
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!
قويحاضراجلمن،والدروسالعبرمنهالنأخذانماالماضياحداث

هذهتفنىلنالخليح،الىالمحيطمنالعربيةلامتناامثلوهستقبل

دذادتالمؤامراتكبرتمهما،لديهاالقوسا!رج!دلنالات

لاأتالعربيالهحدويالنهضويالمشروعواناوارها،واشتدحدتها

والتيالعربيةالمنطقةخارجمنالقادمةالاقليميةالمشارلعلدفنمحالة

العربية.القوميةالاهدافمعتتنافى

م5991ارأفى03كلريدإ

غوانمةيوسدهـ.ا
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والفونجحالمسلميرمماهرات

اكاولمالنهرنجيةالحملةمفر

الرملة!لحححت!

!

http://www.al-maktabeh.com



I

http://www.al-maktabeh.com



هـاليرنوالم!ممةبمىهـالاث!اثاتأول!ات

"اث8لبلاال!رنيىالأهتلالاياتبةم!

هذافليسواسبابها،اللرنجيةالحروبماهيةلينخوضلن

القرننهايةكلالىالاولىالحملةوصلتلتدبحثنا،موضوع

الحصارعليهاوشددتهالميلاديعشرالحاديالهجري/الخاسى

3رجدطف!/اولفيبايديهمالمدينةفسقطتاشهر،مسعةمد

التركمانيانالاميرانيحكمهفكانالمقدسبيتاأم.م1.ملاحزيران

منشعبانشهرففي.اكسببنارتقالاميرابنيوايلغازيسكمان

من،الفاطميةالدولةوزيرالجماليبدربنالأفضلخرجالسنةهذه

بعدصاحبيهمنانتزاعهمنوتمكن،المقدسبيتباتجاهالقاهرة

ثم(،الدولة)افتخارمصرياوالياعليهوعينيوما،اربعيندامحصار

مصر.الىبقواتهعاد

بيتالىالقابرةمنيخرجالافضلجعلالذيالسببهوفما

املاكهأ؟الىوضمهواحدبشهرانطاكيةسقوطبعدالمقدس

ارسلثالافضلبانتذكرالمعاصرةوالاجنبيةلالمصادراللاتينية

نامنخشيتهبسببوذلكانطاكيةيحاصرونكانوابينماالفرنجةالى
-
هذ.ارسللذا،اليهموالمللالضعفيسببسوفالطويلالحصار

سيساعدهمانهلهمواكدالحصار،مواصلةقاشهميرجوالسفارة

ودكسثسفرائهمنوطلبالغذانية،والموادالعسكريةبالامدادات

!
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!
الفرنجالقادةاستتبلوقد.معهممعاهدةعقدوطلب،الفرنجالقادة

اجتماعاتعدةمعهموعقدوا،والحفاوةبالترحابالمصريةالسفارة

نيالأفضلمعللتباحثالقاهرةالىسفارةبرفقتهمالفرنجوارسل

علىالمعاهدةهذهبموجبالطرفانواتنق.عليهااتفقواالتيالامور

الا!جزاءأمارلفرنج!الشماليةفالا!جزا.بينهما"ا!عكصلمثما

الافضلخجالاتفا!هذاوبموجب،الافضلنصيبمنفهيالجنوبية

ضمناصبحنهصاحبيهمنوانتزعهالمقدسبيتالىمصرمن

املاكه.

الىاخرىسفارةالقاهرةارسلتبلبنلك،الالضليكتفولم

،الانتصاراتهذهعلىهنأهم،طرابلسيحاصرونكانوابينماالفرنج

نيالعباسيةوالخلافةالسلاجقةالاتراكعلىالتشديدمنهموطلب

الشامية.يارافياملاكهممنالمفاحتلالعلىوحضهمبغداد،

وكمكافأةعجرفته!المفرطة.منوالحدالانراكشوكةكسرمنهموطلب

وذلكخاصا،امتيازاسيمنحهمانهلهمذكر،فعلوهماعلىلهم

مسلحةغيرصغيرةكمجموعاتالمتدسةالمدينةبزيارةلهمبالسماح

هذااعتبرالفرنجوقدحاج،03الى2بينمجموعةكلتترا-

القاهر8الىالعودةالمصرلةالسفارةاجبروالذالهم،اهانةالعرض

الذهابيقبللنالفرنجيالجيشانفيه:جاءالذيالجوابومعهم

هذاوان،المصريةللمقترحاتطيقاصغيرةفصانلفيالقدسالى

)يوسدغوانمةهمتحد.واحدكجيشالقدسالىسيزحفالج!ش

---ا-(-11338ص،وفلسطينالأردنتا)يخفي!امما
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!
موزعةكانتالفترةهذهفيالح!لشابلاانملاحظتهتجدرومما

التالي:النحوعلىوالعربالسلاضةوالامرا.الملوكبين

تتش.بنرضوينالملك:رأسهاعلىوكانحلبمملكة.

تتش.بندتاقالملك:رأسهاعهوكاندمشقمملكة.

.سيانياغيالاميررأسها:علىوكانكمةأامارة.

وايلغازى.سكمانالاميرانراسها:علىوكانالمقدسبيتامارة.
حى

بنسلطانالع!اكرابوالعربيالاميريحكمها:وكان!ثنيزرامارة.

منقذ.

الملوكفخرعليابوالعربيالاميريحكمها:وكانطرابلسامارة.

عمار.ابن

ابنالدولةجناحالعربيالاميريحكمها:وكانحمضامارة.

ملاعب.
.-

السلطةعلىصراعاتهمبسببدولئهمانقسمتفقدالسلاجقةأما

التالي:النحوعلى

وكانبركياروقالسلطانرأسهاعلى)أصفهان(فارسسلطنة-ص

ايضا.بغداديحكم

سنجر.الحرثابورأسهاعلىالنهر،وراءوماخراسانمملكة-

بنسليمانبنارسلانقلجرأسهاعلى،الرومسلاجتةسلطنة-

خلافتين:الى؟لاضماهذالخش،

الفاطميةالخلافة:والثانيةبغداد،فيالعباسيةالخلافة:الاولى
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القاهرةني

فجرعندمتصارعةمتشاحنةممزتةالقوىهذهجميعوكانت

وحودهاوهكرشىنجاحهافيالاثراكبرلهكانمماالفرنجيةالحروب

الامةالقلا!سحالةابنويصمف.الزمنمنلقرنينالعربيالوطنفي

م1011/ثالسنةهذهوفي:ْتانلاانذاكوالاسلاميةالعربية

الخلا!منعليهوالشاموالعراقخراساناهلبماالاخبارلردت

بعضمنبعضهم!وفوالفسادوالحروبوالشحناءالمستمر

)دبوالمحاربةْبالضلفاحوالهمفيالنظروعنعنهمالولاةلاشتغال

1(.،.صدمملمق،تاسض

هوفماالجنوبنحوانطاكيةفتحبعدالفرنجيةالقراتاتجهت

است!تالتياتالاان؟؟.القواتهذهتجاهالعربيةالاماراتموقف

!هالسلحوقيةالسلطةضعفعندالشاميةالمدنببضفي

استولواالاماراتهذهالىالفرنجيتجهانوقبل.وحمصوطرابلس

حانم،1ما2!ال!ضاولفيمعؤآلنعمانالكلى

حلب،صاحيرضوانالملكمنوالمساعدةالعونطلبواقداهلها

هـلذكرتجالما،تحدلمصيحاتهمانالاحمص،صاحبالدولةوجناح

رجلالفعشرهنمعر%لنعمانفيقتلواالفرنجانالقلانسيابن

!قىِ.وصبيوامراة

سلطانفابواليهمارسلطاب،كلرليالفرنجكانوعندما

سبيلهميعترضبالابموحبهاتعهدسفارةشيزر،صاحبمنقذابن

مناليهيحتاجونماكلاليهمسيقدموانهشيزراقليم!اختراقهم
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! 7،!لأ
قادةأحددصلموفدلدىقبولاالعروضهذهلاقتوقدوميرة،غذاء

ابنارسلمه9901ثانيكامن17هـ/1Y'4الال!ربيعوفي.الفرنج

العاصي.اقليمعبورهمفيليرشدهمدليلينللفرنجمنقذ

الفرنجالىارسلفقدملاعبابنالدولةجناحجمحبىاميراها!!

محملينالرسلهؤلاءوكانالاكراد،حصنفيكانجوابينمارسلا

لاانشريطةلهم،والطعامالاموالبتقديموتعهدالثمينةبالهدايا

ربيعفيذلكوكانالعرضهذاالفرنجقبلوقدبسو"لهيتعرضوا

1ثانيكا"لن327-هـ/اول 0 MAر3.م!"

،مصيافبمدينةمرواطرابلسالىطريقهمفيالفرنجكانوبينما

الاموالتقديممقابلاتفاقيةمعهموعقدالعربياميرهااليهمفخرج!ر!!

،الجنوبنحوطريعهافيالفرنجحهالقوا!كان!وعندما.لهموالم!رة،-ء!رز

وتعهدالفرنجالىرسلهعمارابنالملوكفخرطرابلساميرارسل

وغيرهااسوارالمدينةعلىاعلامهمبرفعبادركمالهم،الاموالبدفع

الىرسلهمالفرنجارسلوبالمقابللهم.ولاثهالىاشارةالمواقعمن

طرابلس،غنىمقدارالرسلولاحظ،الشرو!علىليتفقواعمارابن

عليها.المتفقالمبالغزيادةقرروالذا

ابوالقاضيانالاعمارابناملاكضمنجبلةمدينةوكانت

حاصرهاوعندمافيها،الاستقلالاستطاعمنصوربنعبداللهمحمود

يدفعانعلىمعهمواتفقالقاضياليهمخرجعليها،وضيقواالفرنج

الخيول.منوعدداالمالمنمبلغالهم

المسرهذابمكلتسيرالامورانالىالفرنجاطمأنانوبعد
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!
تولىوقدم،9901ايار16فيطرابلساقليمرواغا،والسهولةص

معهم،عمارابنارسلهمطرابلسمنادلاءالطريقعلىارشادهم

الاموالللفرنجبيروتاهلقذموقد.ايامثلاثةبعدبيروتفوصلوا

نفسوحدثلهمبالتبعيةووعدوهممزارعهمالىيتعرضوالاانمقابل

والرملة.وعكاصيدامعالشئ

حصاروبعد،المقدسبيتحولالفرنجيةالقواتاصطفتواخيرا

شعبان22فيوذلكالمقدسةالمدينةدخولمنتمكنوايومااربعيندام

الىاهلهاسارعفقدنابلسمدينةأما.م1تموز15هـ/

تنكردالاميرفتسلمهاباسبوعينالمقدسةالمدينةسقوطبعدالاستسلابم

صعوبة.غيرفي

موْثرعسكرىجهدباىدقاقالاميرصاحبهايقمفلمدمشقاما
صى-

كتلكتماهاشئلافكانجهدبأيقاموان،الغازيةالقواتهذهتجاه

التيتلكاو،الشامبلادفيالسلاجقةالامراهبهاقامالتيالجهود

لانوذلك.الفاطميةمصروزيرالجماليبدربنالافضلبهاقام

لابانهممعلنينانطاكيةفيكانوابينماراسلوهقدكانواالفرنج

هـ(.194)حوادثالاثيرابنذلكاكدوَقداملاكه،منشيئايريدون

طغتكينيكنولم،طغتكينالاميردمشقامارةتولىدقاقموتوبعد

الىسفارةارسللذا،السلاجقةالامراءبقيةمنحالاباحسنهذا

عقدطالبارجالخمسةمنَمولفةالمقدسبيتمملكةملكالاولبلدوين

اقتسامعلىالطرفاناتفقالمعاهدةهذهوبموجبكالفرنج،
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دخلهاثلثيكونبحيثوعجِلون"،"الجولانعوفوجبلالسواد

فيكونالاخيرالثلثأما،دمشقفيللسلاجقةالثانيوالثلث،للفرنجة

واهلها.الارضاصحابالعربللفلاحين

!
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!
تحليلية:دراسة

وهذا،الاولىالفرنجيةالحملةعندكثيراالعربالمؤرخونوقف

الذيللدهشةالمثيرالموقفتعليقاتهمفيوتناولوا،بلغتهالذيالنجاح

محهم،وقعاوتالنا!يةالدتولةالجصالدرلنالافضلوقفه

أنطاكية،حصارمواصلةعلىتحريضهممعلهم،العونوتقديم

الزحفهذاوقفالافضلبمقدوروكان.السلاجقةالاتراكومحاربة

أما،مقاتلالفعشونحواليكانتانذاكمصرقوةلانالاوروبي

منالفاوعشرينفارج!سالآفالخمسهتتجاوزفلمالفرنجيةالقوات

ناحتى.القتاليحسنونلاالذينوالعبيدالاقنانمنمعظمهمالمشاة

،جهالزاهرة)النجومكتابهفيذلكعلىعلقبرديتغريابنالمؤرخ

فيكانواالمسلمينالىخرجوالماالفرنجانوالعجبقانلا:148ْ(ص

وكانتالميتةأكلواافهمحتى،القوتوعدمالجوعمنالضعفغاية

وفرقواالمسلمينفكسروا،والكثرةالقوةغايةفيالاسلامعساكر

الافضلاتهمفقدص!186(11,ج)الكاملالاثيرابنأما.جموعهمْ

الىالقدوممنهمطلبالذيهووانهباوروبااتصالعلىكانبانه

الدولةقوةراوالماالعلويينمصراصحابان:ْيقولفهواثبلادِ

فخافوا...غزةالىالشامبلادعلىواستيلامماوتمكنيالسلجوقية

اما.ليملكوهْالشامالىالخروجالىيدعونهمالفرنجالىوارسلوا

المسلميناكثرمصرخليفةانالصوريْوليمذكرفقداللاتينا!لمؤرخون
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!
ناايضاوقال،العسكريةوقواتهالكبيرةثروبئبسببقوة

Williamof,.الافضِملصدراثلجقدلانطاكيةحصارالفرنج Tyre)

223(.Vol.,1 p.

اثرهوالسلاجقةالفاطميينبيناستشرىالذيللصراعكانلقد

معهممعاهدةعقديطلبللفرنجارسلفقدهذاالافضلموقففي

أما،للفرنجالشماليةفالاجزاء4معهمالشامبلاديقتسمبموجبها

سماعدةكللهموقدمالمقدسبيتضمنهاومنفللأفضلالجنوبية

نحوزحفواالفرنجانالا.السلاجقةالاتراكيضربكيممكنة

نابعدفيهاكانواالذيناليهودواحرقواسكانهاكلوقتلواالقدس

الفرنجنقضلقدفيه.وبمنفيهالنارواضرمواكنيسهمفيجمعوهم

المسلمونالزعماءوقفهالذيالمتخاذلالموقفشاهدوالانهمالاتفاق

البعض.لبعضهميكيدونكانواوكيف،منهم

جمعحاولوافقدوعربية%المحليةالقوىأمال!

وضيقواانطاكيةفحاصرواذلكلهمتموقدهانطاكيةلنجدةصفوفهم

واصبحصفوفهمبيندبانفتئماالخلافانالاالحصار،عليها

انطاكيةتركواواخيرا،الاخريننواياصدقفييش!منمكل

فيالجهودفشلتوبذاامارته.الىمنهمكلوعاد،التعسلمصيرها

العدووجهفيواحداصفاوالوقو!الشاميينالحكامقلوبتا-لف

وحتىالمقابلوفي.محتوماجنبياحتلالمنالبلادوانقاذ،المشترك

واصبحالفرنجمعمعاهدةاواتفاقاعقدامارتهعلىاميركليحافظ

حمايتهم.وتحتفلكهمفييسيرونالجميع
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!
،بالذاتالمقدسوب!تالشامبلادعنالفاطمحةالخلافةتخلتلقد -!
مجردحملاتهمفكانتبعدفيماالشاماهلنجدةحاولواوعندما

وليتهيلِبمقالبرديتغريابنالمؤرخانحتى،استعراضيةحملات

والفقها.العلماتنادلىبغدادصثثفقدالعباسيةالخلافةأمالرسلوها. -/---
العباسابوالخليفةمنالنجدةلطلببغدادالىوخرجواالشاميون

حلماوذكرواببغدادالكبيرالجامعفيوجلسوا،باللهالمستظهر

بانهمالتاريخيةالمصادروتذكر،الاسلاميةوالمقدساتالشاميةبالديار

السلطانمنفطبنفوذلهيكنلمالخليفةأنالاوأبكرا(.)بكوا

فيفهُزمترمزيةقواتالسلطانفارسل4الشاماهلنجدةالسلجوقي

حَ!
مننجدةدونلمصيرهاالشامبلادتركتوبذا،الفرنجمعلقاءأول

بغداد/أوالقاهرة

الرافدينبلادخارجالاخرىالاسلاميةالقوىالىالناستطلعثم

السلجوقيمحمدالسلطانالىالانظارفاِتجهت،والشامومصر

الاميربقيادةالشامبلادالىحملةفارسل،فارسسلاجقةسلطان
-حص

اتابكطغتكينوهمالشامبلادفيالسلاجقةالامراهانالابرسق.

علىالخادتالوصيولؤلؤ،مارديناميرارتقبنوايلغازي،دمشق

،المقدسوبيتوطرابلسانطاكيةفيالفرنجمعتحالفراحلب،عرش

حاربوبذا4وممالكهماماراتهمفارسسلاجقةينتزعانمنخوفا

فيمرةلاولالفرنجيةالقواتجانبالىوالتركمانالاتراكالمسلمون

قائدهوقتلالسلجوقيمحمدقواتفيهاانهزمت،أفاميةعندمعركة

بارسالالسلجوقيمحمدالسلطانيقم-لم-الهزيمةهذه!
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!
.هناكالفرنجلمحاربةاوأهلهالنصرةالشامبلادالىقواتاية

لياسواء،الشامبلادخارجالاسلاميةالقوىحُيدتفقدوهكذا

بيتفيللفرنجالفرصةاعطىممامصر،او،نارساو،العراق

منالجنو!بيةاالاIفاحتلو.فلسطينخارجالتوسعمنالمقدس

ا!الاحمصفيوتدخلوا(والعقبةوالشوبك)الكركالاردن

نابلسة.االجزيرةمنالجنوبيةالاجزاءعلىالسيطرةمحاولين

محاولةوهيهامةاستراتيجيةالىعمدواالمقدسبيتفيالفرنج

بيتمفتاحهيالقاهرةانلاَيمانهمنفسها،مصرعلىالسيطرة
-!

الكاملةالسيطرةلهمتؤمنمصرعلىسيطرتهمفان،وفلسطينالمقدس

بغزوالاوِلبلدوينقاملذا.الشاميةوالديارالمقدسبيتعلىوالدائمة

وصامرضانهالاتنيسمدينةافوصلم1118هـ/512سنةمصر

مصرلاحتلالمحاولةاولفشلتوبذاالسنةنفسفيتوفىِانلبث

ييهليهاوالسدطرر؟

ا!لسلمينقادةوتخاذلوالعربيالاسلاميالموقفضعفاذن

الثقةوانعدام،والاقليميةالشخصيةواطماعهموانقساماتهم،والعرب

كلبعض،منبعضهموخوف،لرعاياهموظلمهنم-وتعسفهم،بينهمفيما

يقفولم،العربيةالارضوتسليمهالاجنبيمعتحالفهمالىادىذلك

وحاريت.بعضابعضهمضدمعهتحالفوابلالحدهذاعندالامر

كانلقد.ودشِهمجنسهمابناهمنخصومهمضدجيوشهمعجيوشهم

مصانبهاوسبب،الامةهذهافةهمالوسطىالعصورفيالحكام

هذااواسطفيفلسطينضَياعانمعيترىالامقدساتهاوضياع
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!
الامةاقطاربينوالتناحروالخلافالفرقةبسببكانالقرن
؟.؟؟الواحدة

الشامبلادفيالشعبيالموقف

الأولى:الفرنجيةالحملةوبعداثناء

معوتعاونهمقادتهمتخاذلمنالشامبلادفيالمواطنونتيقن

بالارضوالتفريط،والدينيةوالقوميةالوطنيةمصالحهمضدالاجنبي

ويدافعواانفسهمعلىيعتمدواانعليهملزاماكانلذا.معاوالاهل

حولالفرنجحطفعندما.وشجاعةبسالةبكلوممتلكاتهمارضهمعن

قادرةالمصرلةالحاميةتكنلمالحصار،عليهاوشددوا،آب!

من!صالمناطقالمواطنونقدلذا.لوحدهاعنهاالدفاععلى

وليمويذكر،المقدسةالمدينةعنللدفاعالاسوارواعتلواالمجاورة

اهاليانقانلا:ْذلكاللاتينيةالمقدِسىبيتمملكةمؤرخالصوري

وحملوا،مدينتهمعنالدفاعفياستماتواالمجاورةوالمناطقالقدس

والابراجالاسواراعتلواانبعدللحصارواستعدواوالذخالْرالمؤن

(Williamofالفرنجيالجيشحركاتمنحركةكلوراحوايراقبون

(453.Tyre,Vol. ,1 p.

فقد،عنيفةالشعبيةالمقاومةكانتفقد،فلسطينانحاءبقيةفياما

واالتعالنيقبلواولمبلادهمفيالفرنجيالوجودفئالاهالي
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اَهجروكافقد،الساحليةوالقرىالمدنسكانواما،معهمالتعامل

فتيطلت،دمشقاوالاردنشرقيمنطقةالىاوالداخلالىواتجهوا

فلسطينفيوجودهمبدايةفيفالفرنج.الشاميالساحلفيالزراعة

وكانت.اجنبيةاحتلالقواتمجردكانوابل،الارضيفلحوالم

عضلاتهمعرضفيتتمثلفلسطيناهاليتجاهالفرنجسياسة

منتمكنواحتىمتأججةبقيتالشعبيةالمقاومةانالاوارهابهم،

الفرنجومنعوا،المقدسببيتالرملةيربطالذيالطريقعلىالسيطرة

اليلاد:كانتقائلاالمقاومةهذهاْوعبروقد.ولوجهمن

والقدسالرملةبينالطريقاصبحذلكجراءومن،بالعصاباتمليئة

Williamof.)904بالمخاطر.محفوفا Tyre, ,1.loV)p.هذهووظلت

رفضوافقد،فلسطينفيمتأججة)الايختمإضة(الشعبيةالمقاومة

بعدفيماانضمواثم،وطنهمفيالاستيطانيالغربيالفرنجيالوجود

تدلخلعندماكأدلاءوعملوا،الشاللادالمسلمنْكتائبالى

تأثيرعنالصوريوليمويذكر.اَْالاالقواتهذه

وعلموا،لشعبناقساةاعداءكانوالقدقائلا:الفلسطينيينالمواطنين

معلوماتيملكونلانهم،ذلكعلىقادرينوكانوايدمرونا،كيفعدونا

داخلعدووجودمنوتلاليرادمارااكثريوجدلااذحالتنا،عنكافية

أييجرزولم،الرعبمنمقاطعةالىالبلادكلحولواوقدابوابنا،

Williamof.1،التحصيناتمنالخروجشخص Tyre,vol)

.80405(

لهاكانمذهبيةقوةتظهرالشامبلادفيالصراعهذاحْضْموفي

القوةانها،الشاميةالديارفيالفرنجيالوجودمساعدةفيدورها
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!
وجودهمتكرشىهوْلاهحاولوقدالحاطن!ة،الشمعةغلاةار-.إل!اطن!ة، خ!-ض!-

وقاموا(.الموت)قلعةلهممنطلقافارسمنمتخذينالشامبلادفي

الموصلصاحبمودودالاميرمنهمنذكرالمسلمينالقادةمنعددبقتل

م1126هـ/052سنةVijtMrهـ/705سنةا!مشق

الدينوسيفايضا،الموصلصاحبأقسنقرصضالبرالاميرقتلوا

هذهحاولتوقدبم.1إهـ/95839سنةقتلوهاخلاطصاحببكتمر

فبعد،دمشقكمدينةالشاميةالمدنبعضعلىالسيطرةالمتطرفةالقوة

دمشقوزيروكان،منهميتذمرونالاهاليبدأفيها،نفوذهمازدادان

تسليمعلىاتفقوابانالامربهموبلغ،معهمالمتواطئيناحدالمزدقاني
---!ح!-----

الامالح!ويح!!وا!ر،مدلنةمقابلحصاصثطافهمالفرنج!ميثيق"الى

المساجد.فيالمسلمونيكونبينماللفرنجدمشقابوابلفتحالجمعة

بنبوريالملوكتاجدمشقصاحبفقام4انكشفتالمؤامرةولكن

م.هـ/5239112سنةرمضانفيوقتلهالمزدقانيوزيرهعلىطغتكين

القلانسيابنويذكربهم،وفتكواالباطنيةعلىدمشقاهاليهجمثم

بالخناجروذبحابالسيوفتقطيعاجميعاافنوهمبانهم223()ص

.الخادمشاذيزعيمهموشنقوا

زعيمقامهذه،دمشقبانتفاضةباَنياسالىالانباهوصلتوعندما

دمشقامتلاكالىودعاهمالفرنجفراسل(،)اسماعيلالباطنية

اليهمسلمتجاههمالنواياحسنعنوتعبيرا،المساعدةعليهموعرض

الفرنجساربانياسومن.مهـ/5240113سنةاوائلفيبانماسقلعة

قو!ض-تشتيتمنتمكنتدمشققواتانالاوحاصروها!
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خاسرين.ديارهمالىفعادوا

مصدروظلوا،الشامبلاداواسطفيوجودهاالباطنيةركزت

طيلةالشاميةالديارفيوالاجتماعيالسياسيللانحلالازعاج

يمكنالتيالقوةفيهميجدونالفرنجوكانفيها،الفرنجيالوجود

فارسلواالاسلاميةالقواتوجهفيللرقوفعليهاوالاعتمادمحالفتها

السياسيةالعلاقاتوبقيت.الاموالاليهمودفعواالهدايااليهم

هذهانهىالذيبيبرسالظاهرعهدحتىبينهمامستمرةوالعسكرية

سنةوذلكوالسياسيالعسكرينفوذهمعلىوقضىالعلاقة

.هـ/1266!665

القوىجعلتحداالاسلاصسوالعرابلغفقدوهكذا

وتدفع،معهمللتحالفويسعى،الفرنجاقدامتحتتتهاوىالاسلامية

العسكريةوالصراعاتللخلافاتنتيجةذلككل،اليهملاموال

الشمل.ولمالصفلوحدةغيابوفي،والمذهبيةوالسياسية

!
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!
والفرنجالمسلمينبينوالاتفاقاتالمعاهدات

حطين:معركةحتىالأولىالحملةبعد

واحتلالوالمسلمينالعرباصابتالتيالصدمةهذهخضموفي

فيرنكيالدينعمادشخصيةتظهر،منهمالالوفمئاتوقتلبلادهم

امارةتسلمهمنذالدينعماداتخذلقدهالعراقشماليالموصل

إلمتتقجننقيمحم!رالسطانقبلمنمهـ/1127الموص!سسهضةث

الاناضولوشرقالشامبلادفيالفرنجيالو!المد

عمادتوليةمنيهدفمحمودالسلطاننولهَهدفاالعراقوشمال

وذشجاعشهمرجلرأسهاعلىيكونكيالموصلامارةزنكيالدين

وانخصوصاحوزتها،ولحميويحفظهاعنهاليذودوتجربةرأي

فيبمالعباسيةالخلافةحاضرةعنالاولالدفاعخطالموصمل

وكسرالمواطنينارهابالىالشاملبلادالفرنجيالاحتلالعمل

حتى4الداخليةشوهـنهافيوالتدخل،المحيطةالاسلاميةالقوىشوكة

فيالاسلاميةيقدساتفييتدخلوناصبحواانالتهوربهمبلغ

الشرقمنالقادمةوتجارتهالاحمربالبحريتعبثونوصارواالحجاز.

يدخلونكانواانهمحتىبهمالجراةوبلغت،واليمنعدنعبرالاقصى

خيروهرومياصلمنكانفمن،الرقيقوششعرضوندمشقمدينة

الاتاواتفرضمنتمكنواوانهمكما.بلادهالىالسفراوالبقا.بين

منالقريبةالرحاعلىحتى،الداخليةالشاميةالمناطقعلىوالضرائب

وجبل(،)الجولانالسوادفيأما.حلبمدينةابوابأحد،!الجنان
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!
والثانيثلثللفرنجمثالثة:المنطقةهذهكانتفقد)عجلون(،عوف

.الارضاصحابللفلاحينوالثالثدمشقلصاحب

القلقيثيركانفيهالفرنجيوالوجودالشامبلادفاحوالوهكذا

الشعلةاوالجذوةيكونعملمنبدلافكانهناومنمعا،والخوف

سكماداخذلذا.والمقدساتالارضوتحريرالكبيرللعملللانطلاق

منلهبدلاوكان،الانطلاقةفيالبدءمهمةنفسهعلىزنكيالدين

عراقيل.اومعارضةدونالمهمةبهذهيبدأكيمتوازنةاستراتيجية

-لةاخ!سلامططاوسخطهلنJIلثمادسستكملولكي

الاناض!لشرقيالصغيصةالقضاثالاماراتمنلدلاعان

فيلهمهمةقاعدةايجادوجوبالىبالاضافةامارته،الىوضمها

منهالهيمكنوبذاالاكبر،الهدفهيحلبوكانت.الشامبلاد

بقوةوالوقوفالشَامية،العراقيهالجبهةتوحيدفيخطتهاستكمال

عائقاكبرالفرنجيةالرهاامارةوكانت.الفرنجيةالغطرسةاماموحزم

حاجزاتقفالامارةهذهوكانت،مخططاتهكلتجهضانيمكنامامه

تاسيسهامنذوحلبالموصلبينتقارباواتصالايوجهفيمنيعا

اميرهامهادنةالد!ي!عمارأىلذا.الاولىالفرنجيةالحملةفي

ظروفوكانتم،هـ/2201128سنةهطعنة!بهفعقد)جوسلين(،

لاناشمْةاسلاميةقوةمعالاتفاقهذامثلعقدعليهتحتمجوسلن

الدعما!نىدعقداو.المرحلةهذهفيلاستفزازهاضرورة

وبينلينهاقاعدة"واستقرتاالرههذهامعاهدة

وبدأ37(.صالباهر،الأثير،التاريخ)ابن"،اختارهماوعلىجوسلين
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!
و!ثممالابعِراتشمِالطتوحيدبحوجبهتموالذيمخططهتنفيذفي

حصنبفتحم،سنة-هـ/9112فيقامثم.وا!حدةامارةفيالشام

سارثموانطاكية،حلببينتقعحصينةقلعةوهيالفرنجمنالاثارب

اصحابهانالا،انطاكيةمنبالقربقويحصنوهوحارمحصنِالى

،حارمولايةعلىالمناصفةله)وبذلواالصلحسا!لوهالفرنجمن

والقتلالجراحاتفيهمكثرقدكانعسكرهلانذلك،الىفاجابهم

التاريخالاثير،)ابن(عنهموعادفهادنهمويريحوايستريحواانفاراد

سنةالرهافتحفيالجهاديةجهودهتوجثم42(.صالباهر،

النهضويةالحركةانطلاقةبدايةالفتحهذاويعتبرء!،

لمالحياةانالا.الوسطىالعصورفيالاسلاميةالعربيةالوحدوية

سنةمماليكهاحديدعلىقتلفقدزنكيالدينبعمادتطل

زنكي،محمودالديننورابنهييبه7منللت!لررالقبادةم114!/إ!4

الوحدويالنهضويالمشروعاستكمالمهمةعاتقهعلىوقعالذي

الارضفيالفرنجيالوجودوجهفيوالوقوف،الاسلاميالعربي

العربية.

خروجبعدالعراقعاتقعلىوقعالشاميالهمانالملاحظومن

كلوحلبالموصلفيالزنكيونوظففقدوتحييدها،المعركةمنمصر

محمودالديننوروتمكن،والاسلاميالعربيالصفلوحدةقدراتهم

مك!يااام،4بِلآ94!شةمسلطانه،-مشِقلاِ!-مى-ضِم،زنكي

وشمالىالاناضولوشرقالعراقشمالتضماسلاميةعربمةقوة

جنوبومنطقةفلسطينواقليمالشاميالساحلمنطقةبنإما
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!
الىدمشقوبضم.الفرنجيةالسيطرةتحتفكانتالاردنشرقي
المقدسبيتلمملكةعنيداجاراالنوريةالدولةاصبحت،سلطانه

قوةوجودوهو،حسابهوتحسبتخشاهكانتامروهو،اللاتينية

منالفرنجمخاوفعنالاثيرابنهـلعبرتجاورها،منظمةاسلامية

الىالاشياءابفضوكانقاثلا؟النوريينايديفيدمشقوقوع

ومعاقلهمحصونهمياْخذلانهدمشقالديننوريملكانالفرنج

701(.صالباهر،)التاريخأ"بهاوقوياخذهااذافكيفله،وليست

الفرنجيالوج!دمقارصكةفياخ!فائبة!ربقي

منهمنذكرأخرلن،وقتلقادتهمبعضاسرمنوتمكن،الشامبلادفي

م،هـ/5550116سنةاسرهالذيشاتيونديرينوأنطاكيةامير

القلاعبعضوصاحبسابقاالرهااميرالثانيجوسلينوالامير

التحالفاتعقداستراتيجمةالديننوراتبعوقد.حلبشماليالواقعة

،(51هيص901كص201،ص101صالباهر،الإلير،ابن)الهدنفالفرنج

ناحيةمنسواء،الداخليةمهامهبعضلانجازالفرصةلهتتاححتى

ذلكفعل،،الفرنجمعقادمةلمعاركالاستعداداو،النوريالبيتترتيب

سنةففي،انطاكيةامارةومعيأسرهانقبلالثانيجوسلينمع

اميرهاقتلمنوتمكنانطاكيةبقواتقواتهاصطدمتمهـ/5449114

فيهمالتقدموذويالفرنجعتاةمنعاتيا)وكانبيموندالبرنس

فطلبانطاكيةنحوتقدمثم99(،صالباهر،التاريخالاثير!()ابنوالملك

دمشق،تاريخذيل،القلانسي)ابنفصالحهممنهالصلحالفرنج

03(.صه
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!
قوةالعراقيةالشاميةالجبهةتزدادالسلطةالديننوروباعتلاء

التيالخوتعقدةانحلتانبعد،الفرنجوجهفيوشجاعةوصلابة

ميزانبدأويذلك،المنطلقهوالرهافتحوكان.الجميععلىسيطرت

للفرنجنحتالتصالصورةواهتزتالمسلمينصالحالىيميلالقوى

منصباكانالاكبرزنكيالديننورهمانالاتقهر.لاقوةانهممن

هذاامامواحداصفااهـ-!قوف،الاسلاميةالعربيةالجبهةتوحيدعلى

هموكان،العربيةالارضفيالغربيالاستيطانيالاستعماريالمد

صراعيتنازعهاكانالتي4الديارالمصريةحمايةوالعراقيينالشاميين

مهدوقد،وضرغامشالرالوزيرينبيناستحكمالسلطةعلىداخلي !ص-
طورفيكانتوالتيمصرفيالفاطميةالدرلةلانهاءالصراعهذا

الاخير.النزع

الجبهةكانتومنعةقوةدI;تزالشاميةالجبهةكانتفبينماوهكذا

السلطة،علىوالصراعالداخليةالخلافاتبسببانحدارفيالمصرية

مصرلتوحيدسانحةاصبحتالفرصةانزنكيالديننوروجدوقد

ناالا،كماشةفكيبينالفرنجيةالقوةتصبحوبذا4معاوالشام

عمورياِلملكفعيدهذا،زنكيالديننورمخططالىفطنواالفرنج

البيىلهالبيِرتطيةيضمحلفتكوينالىالمقدسبيتمملكةملكالاول

فيالفرنجيةالقوىالىبالاضافةصقليةفيآلنررَمانيةوالامبراطررَية

------صص--!
اسدوقدتمكنالنرري.الوحدويالمشروعهذالاجهاض،الشامبلاد

الوفلرمعمصرالىالمتجهةالديننورقواتقائدش!ركوهالدين

الاخ!ر-نمضانالا.السلطةالىشاورواعادةضرغام!قتل

-ب
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!
بينمعاركعدةودارتهبقواتهقدمالذيالاولعموريوراسلا+لقاق

علىينصاتفاقبعقدانتهتمصر،فيوالفرنجيةالشاميةالقوات

بانللفرنجامتيازااعطىشاورانالامصر.منالطرففىانسحاب

الحاجةهعندالمساعدةلهيقدمواكياموالالهمودفعاتفاقامعهمعقد

لحمايته.القاهرةفيالجنودمنشحنةوتركوا

فيالفرنجصالحغيرالىتسيرالظروفانالاولعموبشعر

سارعلذاله،هلاكفيهالشامالىمصرانضمامفان،الشامبلاد

للمرةالفرصةعليهفوتالديننورانالامصر.لاحتلالبقواته

صلاحالشاباخيهابنومعهشيركوهالديناسدوتمكن،الاخيرة

المتواطنشاوروقتل،الفرنجيةالقواتهزيمةمنالايوبييوسفالدين

الاالعاضد،الفاطميللخليفةوزيراشيركوهالديناسدفعين،معهم

العاضدفنصب،الوزارةتوليهمنشهرينبعدتوفيالديناسدان

جمادى25وذلكْعمه،مكانالوزارةايوببنيوسفالدينصلاح

.م9161اراذهـ/56426الاخرة

النماششة،الولحدةهذ!همندل!وليةلْرلاالدو

القواتفهاجمتالبحر،طريقعنمصراحتلالالىسعرالذا

صفرمستهلفيدمياطثغرمعهاالمتحالفةوالبيزنطيةالفرنجية

لهاتصدىانبعدفشلتحملتهمانالام،WAال!هـ/كا!دن565

فينهاثياالاولعموريأمالتبددتوبذا،وبسالةبقوةالدينصلاح

ايذاناذلكفكان،والشاممصروحدةواجهاضمصرامتلاك

كبيراونجاحا،الشاميةالديارفيالفرنجيالتوسعبانحسار
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الاسلامي.العربيالوحدويالنهضويللمشروع
/701!محرمفيالفاطميةالخلافةالايوبيالدينصلاحانهى

اصبحمهـ/9561174زنكيمحمودالديننوروبوفاةم،1171ايلول
-..---

كاهلهعلىووقعرالشامهمصرفيالموقفسيدالايوبيالدينصلاح

عمادبداهالذيالوحدويالنهضويالمشروعفيالسيرمواصلةمهمة

صلاحتمكنوقد.بعدهمنزنكيمحمودالدننوروابنهزنكيالدين

خارجبقيتالموصِلانالا،سلطانهالىوحلبدميثمقضممنالدين

وسوفالدينصلاححلقفيشوكةوكانتالمنشودةالوحدةنطاق

.المنشودةللوحدةضمهاعلىجاهدايعمل

يكنولم،الفلسطينيةالاراضي1كلتحتلالمقدسبيتمملكةكانت

الاردن.شرقيمنطقةطريقعنالامصرالىللوصولسبيلمن

قلاعهابناءواعادوا،الاردنشرقيمنطقةجنوبالفرنجاحتلوعندما

موسىواديقلاعبنائهمالىبالاضافة4والعقبةوالكركالشوبكفي

ياقطعهدفهمكان،وطفيلوهرمزوالوعيرةوسلع(الحالية)البتراه

الافريقي،والشمالالرافدينبلادوبينوالقاهرةدمشقبيناتصال

فمملكةإذن.معاوالشاميوالمغربيالمصريالحاجطريقفيوالتحكم

فص!شهواقامتهامنالاوروبيالغربيالهدفكانالمقدسبيت

.اللقاءالىحتىاوللوحدةفرصةايةوتفويتمغربهعنالعربيالعالم

والمدينةمكةفيالاسلاميةالمقدساتهددواانهمالىبالاضافة

نياسطولهموكانالاحمر،البحرتجارةمنجزءعنواستحوذوا

والجنوبية.الشماليةسواحلهيهددالاحمرا!لبحر
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تقسيمالىتهدفالتيالفرنجاستراتيجيةيعيالدينصلاحكان

مصادرهمعلىوالقضاءوحدتهمومنعالاسلاميةالعربيةالجبهة

الدينصلاحوعىكماالعسكريةقواتهمواضعاف،الاقتصادية

فأولواقتدار.وقدرةبذكاءمعهاوتعاملوالخارجيةالداخليةالظروف

اصبحوبذامهـ/5660117سنةالعقبةعلىا!ستيلاؤههوبهقامعمل

بينللتنقلالتجاريةوالقوافلالعسكريةللقواتوميسرامهياالطريق

اخيهبقيادةاليمنالىقواتهبارسالذلكاتبعثم،ودمشقالقاهرة

سنةعليهاالاستيلا.منتمكنالذيتورانشاهالدولةشمس

1هـ/956 % Vr،والحجازومصرالشامبلادتضمممتلكاتهواصبحتم

البحرتجارةفيالفرنجيالتدخلعلىقضمىبهذاوهو،واليمن

الىنم-ا!تاليمنالحجاز،وسواحلالالحمر

البحرعبرتسيرسابقاالسفنكانتبينمامصر،جنوبعيذابميناه

أيلةفياو(الحالي)السوشىالقلزمفياماحمولتهالتفرغالاحمر

سيطرتهتحتالدوليالتجاريالشريانهذااصبحوبذا)العقبة(.

حركةيرفدكيمتميزااقتصاديامورداالدينصلاحفضمنالمباشرة

الوحدويالنهضويمشروعهوليحققالفرنجضدوجهادهنضاله

المنشود.

تتلخص،الفرنجتجاهعسكريةاستراتيجيةالدينصلاحاتبعوقد

حالةفيالعدويبقىكي،مكانوايوقتايفيوضربهالعدوباجهاد
-ح!--حمي!حرص--حمى

والتأثير،القتاليةارادتهوتحطيمانهاكهيستطيعوبذا،دانمةاستنفار

المعاهداتعقدفيحرجايجدلاكانالوقتنفسوفي.عليهالنفسي

!
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!
التيالظروفتمليهاوالهدنالمعاهداتهذهوكانت،عدوهمعوالهدن

فييبرناالدينصلاحفكان.المرحلةتتطلبهاوالتيبهايمركان

المعاهداتهذهحددتوقد،ثابتةغيرمتغيرةفكانتاستراتيجيته

ينقضونالفرنجكانماوَكئيرا،والاياموالشهوربالسنواتوالهدن

لناتظهرهناومنوهكذا.جديدااتفاقاويعقدواليعودوا،الاتفاق

النفس!اس!رال!ج!هالبعفعدالدبلوماسمه،الدلنصلاحعبمريه

فرضمننفسههويتمكنكيهقواهوانهادُالعدولاستنزافالطولل،

والعالميةالداخليةإلظروف-عندماالفاصلةالمعركةومكانزمان

منتمكنواخ!را4الاكبرالهمهيالوحدةمشكلةوكانت.حولهمن
حبِ

يشكلونعسكرهاواصبحم1هـ/581سنةلتهداضم!هـا

ومنالموصلصاحبمنلناحصل:)وقديقولفهوجيشهمنجزءا

الهيبةوعمتَوالخظبةوالسكةالطاعةبكرودياربالجزيرةمنجميع

العوانوزآقتوَقد،نوازعاللهفصسبيلالجهادالى!والعزَائموالرهبة

64(مص2ج،الروضتين،شامة)ابوالموانعوارتفعت

سبعهَمدةاستمرالوحدويالنهضويللمشروعوالاعدادفالبناء

لهبدلاكان،النجاحمقوماتلهتكتبكيالمشروععاما!عوهذاعشر

اقتصا-د،طموحاتهوتحققمكتسباتهتحميقويةعسكريةقوةمن

وجِدثم،المشروعهذااستمرارالكبيرةمراردهمنيضمنكثيف

يمك!غانالتيالتناقضاتكلعلىوالقضاءالاسلاميا-ثعربيالصف

ةد-االىبالاضافة،الداخلمنتجهضهأوالمشروعهذاالى.-

يففلولموعزتها.وكرامتهاالامةلاهدافالمخلصةالواعيةالو!اعد
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!
الاعظمبالقوتفىهذهتممالتوقد،حولهمنالعالميةالقوىالدينصلاح

الالطال!ةفالدويلات.البمزنطيةوالدولة،الايطاليةالدويلاتوهماانذاك --ص
مصالحهالارتباطنظراتجاريةاتفاقياتمعهايعقداناستطاع

الذينالجنولينهؤلاءومن:ْالدينصلاحيقول.دولتهمعالتجارية

تطاقلاتارةهؤلاهكل.البياشتفالجنويةالبنادقف-الجيوشيسربون

سفارايجهزونوتارة4شرهمشرارةتطفأولا،ضرهمضراوة

الحكاميدعنهموتقصر،المجلوبةالاموالفيالاسلامعلىيحتكمون

،وجهادهقتالةالةبلدناالىيجلبمنالاالانمنهموما.المرهوبة

معهقررتقدوكلهم،وبلادهاعمالهطرانفباهداهاليناويتقرب

ولاونؤثرولكرهون،نريدماعلى،المسالمةمعهوانتظمتالمواصنة

،صلمه(.13ج،الاعشىصبح،)القلقشندييؤثرونْ

منالقادمةانذاكالدوليةالتجارةعلىتسيطرالايوبيةالدولةفكانت

فياصبحالاحمرفالبحرالاحمر،والبحرعدنعبرالاقصىالشرق

تجاريشرياناهمالاحمرالبحروكان،اسلاميةعربيةبحيرةعهده

لاواوروباالايطاليةالدويلاتوكانت.الزمنمنالحقبةتلكفيدولي

المصريةالمواننعبرالقادمةالتجارةهذهعنالاستغناءتستطيع

السيطرةتحتالدوليةالتجارةمعظمكانتفقدوهكذا.والشامية

امتيازاالدينلصلاحهذااعطىوقد،المباشرةالاسلاميةالعربية

الدولةوهيالقو-الثانيةاما.كبيرةاهميةالعربيةوللمنطقةخاصا،

بعدما،الديى-اشتاصلاحالىوارسلتودهخطبتفقدالبيزنطية

المقدسبيتمملكةمعالتحالفعبثوادركت،المتزايدةبقوتهشعرت
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بينهاالاموراستقرارباستمرارتقضيمصالحهاكانتفقد.اللاتينية

لحدودها،المصاقبينالسلاجقةمعوديةبروابطارتبطوقدسيماوبينه

لكلىْنصمتمعاهدةالبيزنطيونفعقدعليها.خطراكبريشكلونوكانوا!

فيذلكالدينصلاحذكر،الطرفينبينالحسنةلعلاقاتاوالمسالمة

صاحبفمنهم:فقالالبيزنطيالامبراطورعنرسائلهاحدى

المملكةوصاحبا!فر،والجبارالاكبر،الطاغيةوهر،القسطنطينية

بحريةغزواتمعهلناوجرت...وشربتالدهرعلىاكلتالتي

يجنيانمنهامطامعالبلادفيلهوكانت،وسريةظاهريةومناقلات

بكظمه،الحمدوللهفاخذنا...فجاجامنايملكانومنهاخراجا،

فيرسلهوصلتناانالىمصرمننخرجولم،قدمهعلىواقمناه

خفضفيهيظهرمنهاواحدكلبكدابيننوبتينفيواحدةجمعة

مناضحةومنصالاداة،الىمعاداةمنوالانتقال،السلاحوالقاءالجناح

ضمنالدينفصلاح87(.13!صالاعشى،ج)صبحمناصحةالى

،الشامبلادفيالفرنججانبالىتتدخلاانيمكنقرتيناكبرتحييد

لدولته.القوميالامناهدافحقتي-وكيابسياستهفهو

المشروعهذاامامالايديمكتوفيالشامبلادفيالفرنجيقفولم

وارساءلبنائهجاهداالدينصلاحعملالذيالوحدويالنهضوي

واقعة4حقيقةالدينصلاحنشدهاالتيالوحدةواصبحتجذوره

والتيواليمنوالحجازالعراقو!ثممالوالشاممصمربوحدةتتمثل

،الوحدةهذهضربعلىعملوالذا(.الدينصلاح)وحدةعلحهااطلقنا

وزعيمالكركبارونيةامير(شاتيوندي)رينوارناطم!
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البحرعبرفرنجيتينبحملتين)الصقور(المتشددةالفرنجيةالجبهة
العربيةالجزيرةوجنوبوالمدينةمكةاوصولاوالحجازالاحمر

بريةوالثانيةم،*ههـ/1181سنةبريةالاولىفكانت(.واليمن)عدن

اللتينالحملتينهاتينهدفركانام.هـ/578182سنةمعاوبحرية

الاسلاميةالمقدساتعلىالاستيلاءرالعقبة،الكركبارونيةمنانطلقتا

واليمنعدنواحتلال،الرسولقبرونبشالكعبةوهدمالحجازفي

صلاحاعلنهاالتيالجهادحركةيرفدالذيالاقتصاديالموردوقطع

هـلعملونالاسلاميةالمشاعريتحدونبذلكوهم.جيوشهوتمويلالدين

انهاكهبالتالييعنيالذياقتصاديا،الدينصلاحانهاكعلى

)اوالفرقةتلكالداويةفرسانذلكعلىارناطشجعوقدعسكريا.

العربعلىحنقاوالاكثردينيا،وتطرفاوتزمتاتشدداا!ثر(،الحزب

المشروعلضربجاهدينيسعونهذابعملهموهم.والمسلمين

وقوة،العربيةالارضعلىحقيقةاصبحالذي،الوحدويالنهضوي

فهم،الاوروبيوالقربالفرنجيخشاهكانماوهذاحسابها،يحسب

فيهلانمتباغضةمتشاحنةممزقةالامةهذهابقاهعلىدومايعملون

العربية.الارضعلىبقاؤهم

علىالقضاهمنواسطولهبقواتهوتعكنالتحديالدينصلاحقبل

هدفهم.تحقيقفرصةالفرنجعلىفوتوبذلك،الحملتينهاتين

واخذ،والاسلاميةالعربيةالمشاعرالهبالتحديهذاانالىبالاضافة

ناالاالنصر.الىبه!السيرالقائدمنويطلبونيتطلعونالجميع

يقبللمالفرنجقادةمنوغيرهأرناطاستفزازاتورغمالدينصلاح
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رالمكان.الزمانهويحددانبعدالا،فاصلةمعركةفيمعهميدخلان

الدين،صلاحوزمانهامكانهاحددالتيالمعركةهيحطينكانت

سنةوذلكالفرنججمعهجيشاكبرعلىفيهاوالتيانتصِر

ثم،الفلسطينيالساحللركاحطينوبعدم.11ث!/لإيلإ

حتفيتحريرهامنوتمكنالقدممى،مدينةحويماقواتهحطت

العربيالحكمحظيرةالىواعادهام،1187اولتشرينهـ/58312

الاسلامي.

المشروعالىالشامبلادفيوالفرنجالاوروبيةالقوىتطلعت

دومااوروباوكانتشديدبحذرالاسلاميالعربيالوحدويالنهضوي

المنطقةفييقومكبيرعملكلبعدالفرنجيةالقوىانجادفيالسباقة

الاستيطانيةالفرنجيةالقوىضدالعربيحرزهنصراياو4العربية

العسكريةالحملاتبارسالالفرنجنجدةالىفتسارع.الاستعمارية

تسارعوهاهيزنكيالدينعماديديِكلىتحريرالرهابعدذلكحدث

حملةبارسالالشريفالقدسوتحريرحالينَصمعركةبعدنجدتهمالى3

قلبريتشاردمنهمنذكراوروباملوكاكبرضمتجديدةعسكرية

هذهوتمكنتفرنسا.ميكاغسطسوفيليببريطانيا،ملكالاسد

منالشاميالساخلفيالمتواجدة.الفرْقواتالىبالاضافةالقوات

مركزعكااصبحتوبذلكمهـ/5871911سنةعكامدينةلاحتلا

بيتمملكةوعاصمة،الفلسطينيالساحلافرالوجود،-

والفرنج،المسلمينبينمجدداالصراععادوهكذا.اللاتينيةالمقدس

صلاحبهقامالذيالكبيرالعملهذااغاضهمبلادهشهمالذ!ين
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وضرب،المسلمينمنالمقدسةالمدينةاستعادةالاولهدفهموكانالدين

وتمزيقه.وتدميرهالاسلاميالعربيالوحدو!يهاالنهضويالمشروع

مشارراتبعدالطرفاناتفقوالمسلمينالفرنجبينجولاتوبعد

عل!)بصلحطويلةومفاوضاتومراسلات

/حددوقدم2911ايلولمنهـ/الثانيهمهشعبان21فيوذلك(الرملة
.--.صص-

اشهر.وثلاثةسنواتثلاثبمدةالصلحهذا

مايلي:علىالصلحمعاهدةنصتوقد

وعملهايافاالىصورمنالساحليةالمنطقةالفرنجبيديستقران1-

ارسوف.الىبالاضافةوعملهماوعكاوحيفاوعملهاوقيسارية

المسلمين.بيدالقلاعفيهاالتيالجبليةالبلادتكونان2-

الطرفين.بينمناصفةوالرملةاللدتكونان3-

خرابا.عسقلانتكونان4-

وفيالصلحفي)الباطنية(الاسماعيليةدخولالدينصلاحاشترط5-

الصلح.فيرطرابلسانطاكيةدخولالفرنجاشترطالمقابل

المقدسبيتالىالحجحريةالنصارىوالحجاجللفرنجيكونان6-

ضريبة.ايةدفعدون

نابلادهممنشاءفمنتم،قدالصلحالدينْانصلاحواعلن!-

بلادهمفييدخلانبلادنامنشاءومن،فليفعلبلادنافييدخل

.(11.،ص\،جالسلوك،)المقزيزي"فليفعل

ناالتاريخيةالمصادرفتذكرالرملةصلحواسبابظروفعناما

احرالهابسبببلادهالىللعودةمضطراكانالاسدقلبريتشارد
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ل!سمتطعانهالىبالاضافةءطالتالتيغيابهفترةاثناءا:!
حاسمانتصار---1،المقدسةاستعادظدينةفيهدفهتحقيق

.أسح!حالتهيملحمحيةسوالىبالاضافة،الدينصلاحعلى

ريتشارد،طلبهفيالحالذيالصلحهذاعقدفيراغبايكنفلمالدين

ببضفيليقالفانهايثاره،منيكنلمالصلح)انشداد:ابنفيذكر

مني،يكونشئايادريومااصالحاناخاف:ْالصلحفيمحاوراته

الدينفصلاح193(.ص،السلطانية)النوادرالعدو...هذابهفيقوى

فيالمصلحةرأىأنهالاالصلحهذاعقدفيراغبايكنلمشخصيا

الجوزيابنسبطهـلذكر.بالمخالفةوتظاهرهمالعسكرلسطمةالصلح

2(.8!صرطلاجالزمان)مرأة(،الديونوعلتهمالحربملوا)الناسان

علىاشارواالامراءمنوجماعةالعادلاخاهان:ْالإثيرابنويقول

منالعسكرعندماوعرفوه،الصلحالىبالاجابةالدينصلاء

نفقاتهمْمنوننذودوابهماسلحتهممنهلكقدوما،والمللالضجر

بالطرفينالمتالتيالفرحةالمقزيزيلناويصور86(.مص12)الكامل،ج

فيهعممشهودايوماالصلحيوم)كان:بقولهالصلحهذاعقدبعد

)السلوك،(الحربطولمننالهملماوالسرورالفرحالطائفمن

11(..!ص1ج

الحجاجفأقبل!بعدفلسطينالىالطبيعيةالحياةعادت

البلادفيالتجاريالنشاطودبامنين،المقدسبيتعلىالنصارى

طلبفييافاالىالمسلمينمنجماعةوذهبالعسكران،ا!ختلط
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لهموفتح،للحجالقدسالىالعددعظيمخلقووصل،التجارة

يردوهمحتىيحفظونهمالخفراءمعهمونفذذلكفيالبابالسلطان

الدينصلاحسمحكما203!2(.،جالروضتين،شامة)ابويافاْالى

القيامة،كنيسةمنكلفيالكاثوليكالدينرجالمناثنينبتعيين

هلكفيكانماجانبالى،الناصرةوكن!سهلحمبم!وكنمسه

واليعاقبة.والسريانالارثوذكسالدينرجالمنالكنائس

واقتصاديةعسكريةظروفبسبجاءالرملةصلحفإنوهكذا

كانالفرنجيالموقفبانعلمهمعبه،يقبلالدينصلاحجعلت

القوىمغادرةبانومستشاريهرجالهتقديراتكانتفقدضعيفا،

سيؤديبقاطَموان،صالحهمفيهيبلادهمالىالفرنجيةالعسكرلة

الاسلامي،بالمعسكرالضررستحدثجديدةاوروبيةقواتقدومالى

انماالفرنجيهذاانومسشاريه:قادتهلسانعلىيقولالاثيرفابن

ناالىاجابتهتأخرتفانبلادهالىويعودالبحوليركبالصلحطلب

اخرى،سنةهناللبقاءنحتاجالبحرفيالركوبوينقطعالشتاءيجئ

86(.12!ص)الكامل،ج.المسلمينعلىالضرريعظموحين!د

واشتدت،فجأةمرضانلبثومادمشقالىالدينصلاحعاد

27الاربعاءيوصبيحةربهالىروحهففاضت،العلةعليه

سنةوخمسينستاعمرهوكانام،391اذارهـ/4صفر/958

الخالدينصفحاتمنصفحةطويتالدينصلاحوبموت.واشهرا

لاالذيالفذللقالْدحيانموذجانه،الماجدةامتناتاريخفيالابطال
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العربيةامتناوضميراذهانفيستبقىخالدةاسطورة،انهالايامتكرره

فريداونموذجاعظيما،مثلاقادتهالتعطيالدهرابد،والاسلامية

الوحدويالنهضويالمشروعصانعفهوويتمعكونهبهيحتذونرائدا

الثاني.الاسلاميالعربي
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تحليلية:دراسة

المسلمينبينابرمتالتيوالهدنوالاتفاقاتالمعاهداتكانت

نورقامفقدوالفرنجية،الاسلاميةالظروفاملتهامؤقتة،والفرنج

حسبالشامبلادفرنجمعمنهاالعديدبعقدزنكيمحمودالدين

الاستعدادفرصةالاتفاقاتتلكتعطيةحتىيطلبها،التيالشروط

51بدالذيالوحدويالنهضويالمشروعيستكملولكي،قادمةلمرحلة

ملكهاتسعقدكانتوفيولما:يقولالاثيرفابنعهدهفيوتموالده

وملكبكر،دياراصحابواطاعه،الجزيرةوديارطلوصمِلفملك،جدا

فملكها،اليمنالىمصرجندبمسيروامر،المصريةوالديار.الشام

ناإلا162(.صالباهره)التاريخوالمدينةمكةبالحرمينلهوخطب

صلاحعلىثقيلاعبناذلكفشكل،وفاتهبعدتصدعتالوحدةهذه

العربيالصفالىاللحمةاعادةمهمةعاتقهعلىاخذالذيالدين

بانامنلانه،واحدةرايةتحتوامصارهاقطارهوتوحيدالاسلامي

والساحلالفلسطينيةوالارضالمقدساتوتحريرا!يدالنصر

العاملالدينصلاحوحدةكانتوهكذا.بالوحدةالايكونلنالشامي

ومعظمالقدسوتحريرحطينفياحرزهالذيالنصرفيالرنيس

الشامي.الساحل

عملانبعدالاالوحدويالنهضويالمشروعهذايكتملولم

كلفضم،الاقليميوالتفتتالتمزقانهاءعلىجاهداالدينصلاح

!
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القيادةووحد،الوحدةدولةالىوالاسلاميةالعربيةالامارات

وامصمرفيسواءالمذهبيةالتفرقةانهاءعلىجاهداعمل.ثمالسياسية

مركزيعتبركانالذيالقاهرةفَيالازهرالجامعفالنهلق،الشامبلاد

انحاءفيالمدارسبناهمنواستكئر،هناكالشيعيللمذهباشعاع

منالحداستطاعكما.السنيةالمذاهبلتدرشىالشاموبلادمصر

ومنعالشايم،بلادفي(الحشاشوناو)الباطنمهالممطرفنغلواء

وهوا!لسلمينالقادةمنانتقاميةباعمالقيامهماوبالفرنجاتصالهم

الداخليةقصتهاحمايةعلىقادرةدولتهيجعلانمناستطاعبذلك

الِامَةَلخيروتوجيهها،عليهاوالمحافظةالخارجيهالتهديداتمن

والعقاثديةالاجتماعيةالتناقضاتكلوعىالدينفصلاح.والوطن

غلوائهامنفحدانذاكالاسلاميةالمجتمعاتفيمستشريةكانتالتي

وبناحِيوالمقدساتالارضتحريروهيالاولىالقضيةلخدمةووظفها

ماة+واصلحناقائلاذلكيوضحلمهوالرحدوى.النهضوىالمشروع
----خض-.َ------
وامراء،فاسدةواراءمختفةوامور،معتلةعقائدمنالشامفي

يقويماكلهوالانوالمراد...غائبةوعقول،غالبةواطماعمتحاسدة،

ويفتحالزلفة،!لضمنالالفةويحفظالامةويجمعالدعوةويؤكد،الدولة

بيتوفتحفيه،بمنامرهينتظملافالمثتموبالجملة...البلادبقية

خصمامنايعرفونفهموالفرنج4ويكفيهبهيقومقرقلهليسالمقدس

13،جالاعشى،صبح)القلقشندي،يملواْحتىالشريمللا

-+.9(.98+ص

الداخليةالوطنيةالجبهةتوحيدعلىالدينصلاحعملفقدفئا
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!
للجمي!بوالمساواةالعدالةمناسسعلىوتعميقهاوتقويتها

جمعتفقد.!م!الدواالتعدليةعلىالوحد-هـثىقماالنهضوي

وتركمانية،هوتركية،وكردية،عربية،المختلفةالعناصرالقوميةدولته

اسلا!غتهمعربيةحضارةوحضارتهم،بالاسلاميدينفمعظمهم

عنها4يدافعون،الوحدةلدولةبالولاءويدينونالعربيةاللغةهي

سبيلها.فيرخيصةارواحهمباذلينالفرنجمنتحريرهاالىويسعون

هذهدمجمنالوحدويالنهضويومشروعهالدينصلاحتمكنفقد

الولا.صادتيالجميعوكان،واحدةدولةفيالمختلفةالعناصر

التعدديةدولةبحقكانتلقد.المخلصولقالْدهاالدولةلهذهوالانتماء

وهذا،وفلسطينتحريرالقدسوهوواضحهدفها،والدينيةالعنصرية

والوطن.الارضتحريرفيوالنصرالنجاحلهاضمنما

منذالسمحةالاسلامسماتمنسمةفهو4الدينيالتسامحاما

هوفهابعد.فيماالعربيةوالدولة،وسلمعليهاللهصلىالرسولعصر

اطنة،حقوهـاجميبماليهوداعطىقدوسلمعليهاللهصلىالرسول

وان:ْالصحيفةفيجاهاْجان!االمشركينقتالوحرلة

امةعوفبنييهودوان،محاربيندامواماالمؤمنينمعينفقوناليهود

منالاوانفسهم،مواليهم،دينهموللمسلميندينهملليهود،المؤمنينمع

موضعفيوجاهبيتهْواهلنفسهالا)يهلك(يوتغلافانهواثمظلم

ولامظلومينغيروالاسوةالنصرلهفانيهودمنتبعنامنوانهاخر

وعلىنفقتهماليهودعلىوان:ايضاويقولعليهممتناصرين

الصحيفة،هذهاهلحاربمنعلىالنصربينهموان،نفقتهمالمسلمين

http://www.al-maktabeh.com



!
امرؤيأثملموانه،ْالاثمدونوالبر،والنصيحةالنصحبينهموان

النبوية،السيرة،هشام)ابنللمظلومالنصروان،بحليفه

هذهفياليهودالسلامعليهالرسولاعطىفقد0405(.305ص1ق

والمساواةالاعتقادحرية،لدولتهالأولىالاسسبهانظمالتيالصحيفة

منحههمكما،عنهمالظلمومنعوالعدلوالامنوالحماية،المواطنةفي

معهمتحالفاوعَقَد.المسلمينصفوفجانبالىالمشركينقتالحرية

يصدقواوان،الرسولدولةرعايايحاربمنكلويقاتلوايحاربوابان

الاثملىشجنبوابالاحسانيعملواوان،البعضلبعضهمالنصيحة

اذن.كاسيادهمتماماالمواطنةحقوقمواليهمواعطى،والعدوان

العربيالرسولبهقامالذيالاسلاميالعربيالنهضويفالمشروع

والتعدديةالعنصريةبالتعدديةنادى،وسلمعليهاللهصلىمحمد

العقيدةمفخرةيعتبرالذيالدينيالتسامحاسسوأرسى.الدينية

الاسلامية.العربيةوالحضارةالاسلامية

الاسلاميةالعربيةالفتوحاتقادةيوصيالصديقبكرابوهوفها

طفلا،ولاشيخا،ولاولداولاامراةبايمآ،الشاملبلاد

اديرتهمعلىوالمحافظةالنصارىالدينورجالبالرهبانواوصاهم

العربالقادةانكما12(.صهالشامفتوح)الازدي،وكنائسهم

لهمالتعرضدونالشاماهاليمنصالحهممنصالحراالمسلمين

فتححسنةبنشرحبيلهوفها،العبادةحريةاعطانهممعولاملاكهم

اهله!نفسهماامنانعلىايامحصاربعدصلحا)طبرية

،البلدانفتوح)البلاذري،(ومنازلهموكنانسهماولادهمواموا
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الشاماهاليمنالخطاببنعمرالخلينةموقفهووها123(.ص

اليهارسلوا،الفلاحينمصيرفيالقادةاختلففعندما،النصا

منهم،الجزيةتوخذوان4ارضهمفييبقوهمبانعليهمفرد،رأيه

منعليهاواقوى4بهااعلموهموعمارها،الارضاصحابلانهم

اتفاقيةفيوجا.0142(141ص،الشامفتوح،الازدي)غيرهم

هذا:ْهايليالقدسلاهلالخطاببنعمرالخليفةعقدهاالتيالصلح

اغطاهم،الامانمنايليا.اهلالمؤمنيناميرعمرعبداللهاعطىما

وبريئهاوسقيمها،وصلبانهموكنالْسهمواموالهملانفسهمامانا

منولامنهاينتقصولاتهدمولاكنالْسهمتسكنلاانهملتها،وسانر

علىيكرهونولا،اموالهممنشئمنولا،صليبهممنولاحيزها،

اللدلاهلالمعطاةالصلحوثيقةفيوجاء.منهمْاحدولايضار،دينهم

لانفسهمامانااعطام:أجمعينفلسطيناهلمنمعهمدخلومن

لاانه،ملتهموسائروبرينهموسقيمهموصليبهمولكنائسهمواموالهم

ولامللهاولاحيزهامنولامنهاينتقصولاتهدمولاكناثسهمتسكن

906(.3!صج،الطبريضاريخ)الطبريدينهمْعلىيكرهون

الدينيةوالتعددية)العنصرية(العرقيةالتعدديةفانوهكذا

ي!وسلمعليهاللهصلىالرسولدولةثوابتمنالدينيوالتسامح

المختلفةالاسلاميةالعصوركلفيكذلكوبقيت،المنورةالمدينة

كان)القوميةالعنصريةالتعدديةانالا.وعباسيةواموية،،راشدية

)بالشعوبية(،عرفمافحدث،الاسلاميةالعربيةالدولةفيسلبياتلها

للعنصرالفارسيوكان.والتركوالعربالفرسبينصراعهناكوصار
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!
فيوالعسكريةالسياسيةالسلطتينعلىالكبيرتأثيرهماالتركيثم

دونمافقطلقبمجرد(العباسية)الخلافةواصبحت،العباسيةالدولة

فيالسنيةالعباسيةالخلافتينبينالمذهبعللصمراعكانثم.نفوذ

القائميطلبانفياثرهالقاهرةفيالشيعيةالفاطميةوالخلافةبغداد

الىالقدومطغرلبكبقيادةالسلاجقةمنالعباسيالخليفةاللهبامر

44سنةبغدادقواتهفدخلتبغداد. V5501/عرفمامبتدنةم،هـ

فيوالعسكريالسياسيالعربيالنفوذومنهياهالسلجوقيبالعصر

مستفحلةالعرعصمبيةكالما:يقولخلدونفابن،العباسةالدولة

جميعا،الامرسلطاْ!لدويد،مرهفةقائمةوشوكتهم

اوكاالحدواللجدالعشالىومرماهم لتزالحمالمضط،كانخشصسنا

الىونهجحده،الملكارهفاذاحتى،الدينوغضماضةالانساب

الاستظهارالىبابرهالقيابمفيالسلطاقواحتاج،طريقهالاستبداد

لمخلدو!ن،الن)تارلختْد!خ!اللدافعةمن!هاللنازلكلينلكلى

اضطرعندند943(،مصهج،2991،بيروت،العلميةالكتابدار

وبربر،وروموتركمواليمنالبطانةاصطناعمنالعباسيونالخلفاء

واصبحواسامراء،مدينةلهمبنىالمعتصمانحتىلهمقوةوصاروا

دابهذايزلفلمالعسكرييط،ْالقادةمنهمورتبالخلافةجيشجل

الخلافةبعمد-وتمهيدالملكليمريرودعامةافصصطناعهم،الخلفا.

الىابصارهموطمحت،الملكدرجفيسمواحتىبمقاماتهم

بدستوقعدواالخلفاءوحجروا!الدولةعلىفتغلبواالاستبداد،

مرالبهمْالامر،-واخمافوا-اييمم--السلطان-الىأومدرجِا!لملك
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!
تغلبواالمواليانخلبونابنولذكر44(..!صهجخلدولمنابن)تاريخ

للخلف،السبيلذلكفيمنهمالسلفونهجفيهاواستبدواالدولةعلى

غالباتعقب،متعددةالاسلامفيدوللهمفكانتبالاول،الاخرواقتدى

النهر،وراءسامانبنيدولةكمثل،النسبوشوكةالعصبيةاهلدولة

بعدكانبىماطغج.وبنيبمممِر،طولونبىبني،بعدهمسبكحكينوبني

النهر،وراءبمآشاخوارزيمأبنيمثلدولتهممنالسلجوقيةالدولة

بالموصلرنكيوبنيبمآردين،ارتقوبنيبدمشقطغرتكينوبني

441(.0440هجخلدونابن)تاريخ.والشامْ

العربيةالدولةفيالعربيالنفوذانير!اخلدونابنفانوي!ذا

القرنمنتصفمنذانتهىالاسلَامي،العربيالمشرقفيالاسلامية

السلاجقةالانراكفتسلمالميَلادى(عشر)الحادىالهجرىالخامس
---حخ!

فيربواالذيناولئكبعدهممنوتسلمها،والشماليراقِفيالسلطة

ابن!يعلق.المماليكثموالايوبيين،كالزنكيين،رعايتهموتحت،كنفهم

مسلوبةالحجازالىراجعةالعربوانقبضتقائلا:ْذلكعلىخلدون

دار،Mطا،خلدونابن)تاريخ(.نصيبفيهلهميكنلمكأنالمك

1ص،14مجلد،اللبنانيالكتاب \ )L.حريصينكانوافالعربإذن

الا،الواحدةالدولةنطاقفيوالدينيةوالمذهبيةالعرقيةالتعدديةعلى

الاسلامية،العربيةالدولةجسمفيالاخرىالعناصردخولان

العناصرهذهصراعالىادى،العباسيالعصرفيوخصوصا

واقصاء،والعسكريةالسياسيةالسلطتينعلىالتركثتمالفرسوتسلط

عنبعدوفيما،والعس!زالسياسيةالسلطتينعنالعربيالعنصر
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اقناناالعربومصروالشامالعراقاهالىواصبح.الاداريةالسلطة

النظاموالايوبيونالسلاجقةطبقانبعد،للمقطعوعبيداللارض

العصورطيلةوامتدوالشامومصرالعراقفيالعسكريالاقطاعي

التالية.

الذيالوحدويالنهضوىللمشروالهامةالاخرىالمقوماتومن

ومنَ.ومتينكثيفقوىبناءاقتصادهو،الدينصلاحعليهاكد

والصينبالهنداوروباتربطالتيالقديمةالمواصلاتشبكةانالمعروف

خ!اسبرلة،واِطلقالأولىرنيسة!قثلاثقسلككانت

الاسودالبحرالىثمومنبخابىىحتىاسيااواسطمنتسير

الاوروبيةالمواننَالىثمومنالقسطنطينيةالىتصلانالىوموانئه،

بغدادالىالاحيانبعضفيفرعيتجهكانالطريقهذهومن.ومدنها

الحرير()طريقالطريقهذهوكانتالمتوسطالبحرموانىءالىوحلب

تعبرالتيالمناطقتسودالتيوالحربيةالسياسيةللظروفتخضع

الحروبفترةفيحدثكمانهانياتتوقفكانتاحيانوفيمنها،

.الغربباتجاهالصينمنالتتاردذحفالفرنجية

اقدممنالعربيِوهيالخلحتمرعبرفكانتالطريفالثانيةأما

الوسطى،العصورفيوالصينبالهندللاتصالالمعروفةالمسالك

عبربغدادالىثم،البصرةحيثالخليجرأسعندالطريقهذهوتنتهي

ديارالىشمالايتجهالاولفرعينالىتتفرعبغدادومن.العربشط

المتوسط.البحرمواننالىثمدمشقالىغربافتتجهالثانيةامابكر،

والثالثالثانيالقرنينفيعظيماازدهاراالطريقهذههرت!از
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الحربيةالظروفبسببالتقلصالىبعدفيماتعرضتثم،الهجريين

السابعالقرنمنالاولالربعمنذنهائياتوقفتانالىالعراقفي

.المدمرةالتتاريةالهجمةبسببالهجري

عبرالبخور()طريقالاحمرالئالثة،!دصالمحرالطريقاما

الىمن!هيالبحرىالطريِوالاولفرعانولهاوالحجازوالممنعدن

ودمشقالقاهرةالىثمومنشمالا،)الِعقبة(ايلةاو)القلرم(السوش!

الذيالطريقوالثاني.اوروباالىومنهاالمتوسطالبحرمرانىحيث

وقد.دمشقالىثممكةحيثالخجازالىعسيرتهامةعبربرايتجه

-ص!-ء.جء!ى--
سيطرولما،انقطاعدونالدوليةالتجارةحركةيخدمالطريقهذابقي

الاحمرالبحريهدداسطوللهمواصبح()العقبةأيلةعلىالفرنج

جنوب)عيذاب(ميناءاليالتجارةهذهالدينصلاححوليوتجارته

فطنوقد.النيلنهرعبرالقاهرةالىثمبرااسوالىْالىومنهامصر

وطريقألاحمرالبحرأهميةالىتدبيرهوحسنبكياستهالدينصلاح

الوجودوانهىاسلاميةبحيرةالاحمرالبحرمنفجعلالبخور

وعدنواليمنم117هـ/566سنة()العقبةأيلةباحتلالهمنهالفرنجي

حركةيرفدهامااقتصاديامورداضمتوبذلكم،هـ/9561173سنة

مشروعهبناءوليتموالسلاحبالمالالعسكريةقواتهويمولنضناله

الوحدوي.النهضوي

وكانت،الدوليةالتجارةوسطاءهمعديدةولقرونالعربكانلقد

الايطاليةالدويلاتاقتصادكاناوروبا،ولمافيمطوبةالمشرقسلع

بدلاكانلذا.عنهاالاستغناءتستطيعولا،المشرقيةالتجارةعلىيقوم
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السلعهذهوصوليضمنواكيالدينصلاحمعجيدةعلاقاتمنلها

كياوروباالىالسلعهذهبيعالىبحاجةنفسههووكان.اليهم

الطرفان)حيَد(فقدهناومن.لدولتهمستمرااقتصادياموردايضمن

الشامفيوالفرنجالمسلمينبينالتجاريوالتبادلالدوليةالتجارة

فلارتهعندذلكعنالاندلسيالرحالةجبيرابن-!يعبروا

مهـ/1184سنةفييقولفهوالدينصلاحعهدفيالشاملبلاد

مسلمينالفئتينبينتشتعلالفتنةنيرانانبهيحذثمااعجبومنْ:

المسلمينددفاقبينهمالمصافيلقعالجمعانيلتقيدربماونصالكأ،

الوقتهذافيشاهدنا!يهم.اعتراضدونبينهمتختلفوالنصارى

بجميعالدينصلاحخر!جذلكهن،الاولىجمادىشهرهوالذي

حصوناعظممنوهوالكركخصنلمنازلةالمسلمينعساكر

المسلمينلسبيلوالمانعالحجازطريقفيالمعترضوهو،النصارى

رضيقالسلطانفنازله،قريةمدةاربعالىينتهيانهويذكرالبر،على

الىمصرمنالقوافل"واختلاف:كذلكويقول(.حصارهوطالعليه

دمشقمنالمسلمينواختلاف،منقطعغيرالفرنجبلادعلىدمشق

يعترضهولامنهماحديمنعلاايضاالنصارىوتجار.كذلكعكةالى

الامنةمنوهي،بلادهمفييؤدونهاضريبةالمسلمينعلىوللنصارى

علىالمسلمينبلادفييؤدونايضاالنصارىموتجارغايةعلى

لحرباهلوا،للاحوااجممعفيلالاعتدوابينهملاتفاقوا،سلعهم

جبير،بنا).غلب(لمنلدنياواليةعاليلناسوا،بحربهممشتفلون

جبيرفابن2340235(.ص\،ول1!بيروت،الهلالمكتبةدارالر!حلة
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والمسافرينالافرادحركةحريةعنصادقةوصورةدقيقاوصفاقدم

ابم-نالفرنحعليَهايسيطرالتيالفلسطينيالساحلمدنبينوالتجار

هوالاعتدالوكانوغيرها،كدمشقالداخلفيالاخرىالاسلامية

تقومالاسلاميةالعسكريةالقواتكانتالوقتنفسوفي.رائدهم

الشاميةالمنتجاتمعظموكانت.والمقدساتالارضلتحريربواجبها

وغيرها،عكةالىتصدبىالشرقيةالسلعاليبالاضافة،والمصرية

المصريةعبرالمواننالعربيةالمناطقالىتصدرالأوروبيةالسلعوكانت

الموردلهذاالطرفينلحاجة،ايضاواعتدالبحريةوالشامية

التنقلحركةعلىالرسومالطرفانويتقاضى"الهامالاقتصادي

بينهما.والتجارة

كنلك،بنا.11النهضوىالمشروماتومن

عناصرمنالح!شهذاشا.الدلنصلاحاستطاعفقد،القوىالح!ش
-..-جيي!ير

وسنجاروامدبكرِديارومن،ومصرية،وشامية،عراقيةمختلفة

)عربالاجناسمتعددَكانالجيشهذاانأي(،الاناضول)شرقي

بحشدالدينصلاحقامثم(.ومماليكوروموتركمانواكرادواتراك

طبيعةعلىيتعرفواكيمرةمناكثردولتهانحاءجميعمنقواته

هذهلتتعرففرصةتكونولكيعليهاسيحاربونالتيالارض

المعركةعندالتعاونعلىالقدرةلديهاليكونبعضهاعلىالاجناس

الجبهةتوحيدمنالدينصلاحتمكنالقويالجيشفبهذااةالفاصلة

عملبأىالقيامعندمنهابدلاالتيالوطنيةالوحدةوبناءالداخلية
--/------حجح-

علىقامالدينصلاحجيشفانوهكذا.ومصالحهاالإمةيهمكبير
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لانناجحةالدينصلاحخطوةوكانت،القوميةالتعدديةاساس
العربيةوالارضالمقدسةالمدينةتحريراولاهاواضحةكانتالاهداف

الاستيطاني.الاستعماريالفرنجيالاحتلالمنالاسلامية

نايمكنالتيالمحيطةالكبرىالقوىالدينصلاحيتجاهلولم

واتفاقاتمعاهداتفعقد،الشامفيالفرنجيةالقواتلصالحتتدخل

المعاهداتتلكفيوفرض،البيزنطيةالدولةومعالايطاليةالدويلاتمع

ضمنوبذا.الأضعفوهمالقويفهوهم،مايريدونهلاهومايريده

النهضويللمشروعدعمهوالعملوهذا،محيطتينقوتيناكبرتحييد

.القدسوتحريرالارضتطهيرتمبهالذيالوحدوي

فكان،الوحدويالنهضويالدينصلاحلمشروعمقوماهماما

ومصرالاِفاضم!لوشِرقوالجزلرواو!تلشاالعراق(اد!حد

واهداف،قويةالسسىالوحدقكلىهذهقامتوقد،والحجازواليمن

الاصولحيثمنتعدديةالوحدةهذهوكانت4عظيمةمشتركة

رائدهاالدينيالتسامحكان)الاديان(.العقيدةاو)الاجناس(

واليهودالنصارىوتمتع،كاملةبحريةالدينيةالشعائرفمورست

ولاعسفايلاقوالم.كاملةبحريةوالعلميةوالسياسيةالمدنيةبحقوقهم

أما.ومساواةحريةبكل،هذهالرحدةدولةبظلالتفيأوابل،ظلما

فقد)الحشاشون(المسلمينمنالمتزمتةالمتطرفةالاخرىالعناصر

بالولاء.له!ثميىكتهيفدانواوكسراخضاعهعمنالدينصلاحتمكن

الىاساتالتيالمتطرفةالفنةهذهعلىالسيطرةضمنوبذلك

منوجعلتفيه،هدمعنصروكانت،الوحدويالنهضويا!لمشروع
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الاسلامية،الجبهةتضعفحتىلاغتيالاتهم،هدفاالمسلمينالزعماء
والغربالفرنجلصالحالوحدويالنهفمويالمشروعوتجهض

الاللدبي.

القادةعقدهاالتيوالهدنوالاتفاقاتالمعاهداتفكلوهكذا

زنكي،محمودالدينونورزنكيالدينعماد:الفرنجمعالمسلمون

فرصةاعطاهوهر،الاهدافمحددةكانت،الايربيالدينوصلاح

وابجولةللقيام،القتاليةاهكاناتهاوزيادةللاستعدادالاسلاميةللقوات

معالدينصلاحصلحعنخلدونابنيقرل.الفرنجضدقادمةجولات

)ابنوششعدون(الناس)ليريحفقطاشهرثمانيةمدتهوكانتطرابلس

الفرنجمنبطلبكانتالاتفاقاتهذهومعظم376!،صه،جخلدون

منفيهالماعقدها،عنيتوانونالمسلمونالزعماءيكنولمانفسهم

وا،المعاهداتمعهمتعقدلماخرىاماراتلمحاربةامالهم،مصلحة

،الشاموبلادمصربينوسفرهمتنقلهموحريةالمسلمينعلىللتسهيل

لتوفيراو،العربيةالمنطقةعبرالتجارلةالقوافلتنقلمهمةولتسهيل

خطر!دونالحجمناسكلاداهالحجاجلقواقلوالاطمئنانالامن

ووجد،سنواتبثلاثحددفقد،الرملةصلحوهوالاخيرالصلح

الاحوالسوهبسببعقدهفيالمصلحةانومستشاروهالدينصلاح

.عانوهالذيوالتعبالارهاقالىبالاضافة،بجندهالمتالتيالصحية

!شد!مإبنقادمةومعاركلجولاتللاستعدادفرصةانهايرونفكانوا

وقلةضعفمنالناسغشيلمامصلحةذلكالسلطانورأى:يقول

يستريحواحتىمدةيجمهمانفرأى...الاوطانالىوالشوقالنفقات
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القدسويشحنالبلاد،ويعمراليهاصارواالتيالحالةهذهوينسوا

تحقيق،السلطانية)النوادرلعمارتهويتفرغالاسلحةمنعليهيقدربما

شدادابنويذكر233(.!صم6491،القاهرة4الشيالالدينجمال

رأىولكنه،الصلحهذاعنراضيايكنلمالدينصلاحانكذلك

ابنريرى،بالمخالفةومظاهرتهمالعسكر،لسأمةالصلحفيالمصلحة

توكلالدينصلاحلان،المسلمينمصلحةفيكانالصلحانشداد

المسلمينبينالمحتدمةالمعاركاثنا.وفاتهاتفقتولو.عقدهبعيد

.وسعادةتوفيقاالاالصلحكانخطرهماعلىالاسلاملكان،والفرنج

.(23صه،م691طا،نيةالسلطادرلنواا)
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حم!بم

والنهرنجحالمسلميرمماهرات

قيالمحت!الرملة!لححبمر

4يةالممِلوالرولة
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والفرنجالمسلمينمعاهدات

الدينصلاحموتبعد
الدينصلاحبناهالذيالوحدويالنهضويالمشروعاصيب

قبلاشارواعليهخلصائهبعضانذلكوسبب،وفاتهبعدبنكسة

عقبه،فيالملكيبقىحتى،ابنائهبينالبلاديقسمانحطينمعركة

والدبلوماسية.ءLA.Jياوصفالذيالعادلأخيهمنولخشيتهم

علىوالدهموفاةبعدالحكمفيالدينصلاحابناهاستقرفقد

فيالدينصلاحبنعليالديننورالافضلالملك:التاليالنحو

وصرخد،،المقدسوبيتالساحلوهي:اليهاالمنسوبةوالبلاددمشق

قربالدارومالىالاعمالوجميع،وتبنين4وهونين،وبانياسوبصرى

ولدهامامصر،بملكانفردفقدعثمانالعزيزالملكولدهاما4غزة

وهي:واعمالهاحلبملكفياستقرفقدغازيالدينغياثالظاهر

هؤلاء.ذلكوغيرومنبجودربساكوبرفله،اعزاز،وباشروتلحارم

مصر:انذاكالممالكأهمبيدهموكانتالدينصلاحابناههمالثلاثة

البيتمنافرادتوزعهافقدالبلادبقيةاماواعمالها.وحلبودمشق

منهم؟نذكرالايوبي

مضافاوالشوبكالكركبيده،وكانأيوببنبكرأبوالعادلالملك-

سميساط،4الرها،حرانوهي:الفراتقاطعالشرقيةالبلاداليها

بكر.ودياروميافارقينجعبرقلعة،الرقة
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باليمن.انفردوقد،أيوببنطفتكىالدينظهيرالعزيزالملك-

بيدهفكانشيركوهمصدبنشيركوهالدينأسدالمجاهدالملك-

وتدمر.والرحبةحمص

واعمالهابعلبكوكانتأيوببنلرخشاهبنبهرامشاهالامصدالملك-

نصيبه.من

بصرىبيدهموكانتالدينصلاحالسلطانبنخضرالظالرالملبا-

مفرج،واصل)ابن.دمشقصاحبالافضلاخيهقبلمنيتولاها

4(.330،صج،الكروب

.الهواهوكوكبعجلونبيدهفكان،الجبلياسامةعزالدينالاميو-

الدين،صلاحبوفاةانهارالصلاحيالوحدويالمشروعفانوهكذا

الىالثلاثةالاخوةبينوالخلافالنزاعدبانيلبثلماذ

الدينصلاحابناهاقصاهالىذلكادىوقد.المسلحالصراعدرجة

كانماوحصل،دونهمالملكفيالعادلالملكواستقلالالسلطةعن

وقد4العادلاخيهالىابنائهمنالسلطةنقلوهوالدينصلاحيخشاه

سيداصبحوبذا،اخيهابناهوبينبينهالصلحتقررانبعدذلكلهتم

م.هـ/8951012سنةالشاموبلادمصرفيالموقف

بينالسلطةعلىوالصراعللوحدةالانهيارهذاخضموفي

علىمكتسباتعلىوحصلوا،الفرصةهذهالفرنجانتهزالايوبيين،

الملوكمععقدوهاالتيوالاتفاقاتالمعاهداتخلالمنالعربيةالارض

الا!يوبيين
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:أيوببنالعادلىالملك

الملكمعصلحاالعادلالملكعقدم،11هـ/ما495سنةنفيا-

ثلاثالصلحهذاومدةعكافيالمقدسبيتمملكةملكالثانيعموب

بأيديهمفبقيت،وجبيلبيروتعلىاستولواقدالفرنجوكان،سنين

منانتزعهاقدوكانيافا،بمدينةاحتفظفقدالعادلأما.بهاواحتفظوا

ظروفوكانت.الطرفينبفىقسمتفقدصيدامدينةاما،الفرنج

القبولعليهاملتقدالايوبيينالقادةبينالسلطةعلىوالصراعالعادل

وانفذلهم،عسكرهامراء)وحلفبذلكالفرنجراسلهانبعدبالصلح

وامنسنينثلاثالهدنةواستقرتاستحلفهممنالفرنجمقدميالى

جميعهاالجندوتفرقتدمشقالىالعادلالملكورجع،شرهمالناس

7(.3!حولج،واصل)ابنبلادها(الؤ

صلحا،الفرنجمعالعادلعقدم،هـ/1064012سنةوفي2-

والرملة،اللدمناصفاتعنواستنزلوهلهم،يافاتكونان)وشرطوا

واصله)ابن(،وبينهبينهمالهدنةوعقدذلكعلىفأجابهم

بالعساكرمصرالىالعادلرحلالهدنةامرتقررولما162(.3!صج

ناوالظاهراماكنها.الىالشاميةوالعساكرالجندوتفرقتالمصمرية،

دولتهفيالخلافاتظروفهوللفرنجالامتيازاتهذهمنحسبب

مناواوروبا،منسواهنشطةكانتالفرنجحركةانالىبالاضافة

ا!لىفرنجيةجماعاتقدومبسببالفلسطينيةالاراضيداخل .الاخرىالفرنجيةالاماراتوبعضعكا
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بوهيمندمعصلحاالعادلالملكابرم.مهـ/3067012سنةوفي3-

وذلكعليهاوضيقحاصرهاقدالعادلوكانطرابلساميرالرابع

كاللأذقيةالشاميةالمدنبعضعلىالمتعددةالفرنجغاراتبسبب

مالالهوبعثلهيخضعطرابلسصاحباليه)فبعث.وحمصوجبيل

واصل،)ابن(فصالحه،الصلعفيورغبأسير،وثلائمائة،وهدايا

انسالعادلان:واصلابنيقولكماقبولهسببوكانصكا\(،3ج

راسلهحيثحمصالىبعساكرهفعادوضجرافشلااصحابهمن

.عسكرهظروفبسبببالصلحفقبلطرابلسصاحب

الفرنجيةللقواتتحركاتحدثتم.هـ/7060121سنةوفي4-

)فخرجمنهمكبيرةاعدادعكافيواجتمعالفلسطينيالساحلعلى

بينهمتقررتحتى،الرسلبينهموترددتدمشقمنالعادلالملك

(3102،صج،واصل)ابن(معلومةمدةالهدنة

الطرفيكونونعندمااكثرتكونالمسلمينخسارةانونلاحظ

بليخسرونلاالاقوىيكونونوعندماالشروطعليهمفتملىالاضعف

العدو.يريدهمالاهميريدونهماعدوهمعلىيفرضون

العادلى:بنمحمدالكاملىانملك

انهالا،الوحدويالنهضويالمشروعبناهاعادةالعادلالملكحاول

نافبعد،الدينصلاحاخوهفيهوقعالذيالخطأنفسفيوقع

المعظمالملكفاعطى،الثلاثةابنانهبينالبلادقسمله،الاموراستتبت

موسىالاشرفوالملكمصر،محمدالكاملوالملك،قئ
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المشروعانهيارالتقسيممهذاعلىوسيترتب،الشرقيةالمناطق
هيجديدةدولةوقيامالايوبيةالدولةانهاءثمومنالوحدويالنهضوي

المملوكية.الدولة

فيالاوروبيالغرباطماعتجددتامهـ/614217سنةومنذ

المشررعوانهاء،المقدسالبيتواستعادةالعربيةالمنطقةعلىالسيطرة

للديارالاستراتيجيةالقيمةالاوربيونعرفوقد.الوحدويالنهضوي

فعندما.وحدوينهضويمشروعكلمفتاحباعتبارهاالمصرلة،

اطماعهمحققواالاولىالفرنجيةالحملةفيمصرتحييدمنتمكنوا

اهميةتماماوعواكما.المقدسةوالمدينةالشاميالساحلاحتلالفي

نتانجهمنكانوالذيالصلاحيالوحدويالنهضويالمشروع

المقدسالبيتتحريرثممهـ/5831187حطينفيالمسلمينانتصار

)الكركالاردنشرقيجنوبومنطقة4كلهالفلسطينيوالساحل

اهميةالمقدسبيتمملكةملكالاولعموبادركوقدوالشوبك(.

حاولهناومن،والاقتصاديةوالعسكريةالاستراتيجيةمصر

شيركوهالدينأسدوقاندهزنكيالديننورولكنمصراحتلال

ينسوالمواوروباالشامبلادفيالفرنجانإلا.الفرصةهذهعليهفوتا

عنيكونعليهاوالسيطرةالقدساحتلالبانيؤمنونوكانواذلك

بايديهم،تلقائياالقدسسقطتالقاهرةاحتلتفاذا،القاهرة!!يق

باتجاهابحرتعهطفيالفرنجيةالجموعتجمعتانوبعدوهكذا

ادركوقد.مهـ/6151218سنةدمياطعلىقواتهاوحطتمصر

فاشار!:ْيقولواصلفابنهذهالفرنجاستراتيجيةمؤرخونا
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انماالدينصلاحالناصرالملك:انوقالوااولا،المصرلةالدياربقصد

بملكهالفرنجايديمنوالساحلالقدسواخرج،الممالكعلىاستولى

ونملكها،مصراولانقصدانفالمصلحةبرجالها،وتقويتهمصر،ديار

)مفرجالبلاد"منوغيرهالقدساخذعنمانعلنايبقىفلاوحينئد

.258(دص3ج.الكروب

الحملةهذهفشلفيالبعيداثرهالايوبيالصفلوحدةكانوقد

عنللدفاعالايوبيةالممالكانحاهجميعمنالعساكراجتمعتفقد

طمع)واشتدالدلتافيوتقدموادمياطاحتلواقدالفرنجوكانمصر.

بملكهايملكونانهموطوا،المصريةالديارملكفيحينئدالفرنج

مفرج،واصل)ابنالشامبلادوسالْرالمقدسالبيت

33(.!ص4،جالكروب

الصلحقواعدتقريرفيوالمسلمينالفرنجبينالرسلترددتثم

وجبلة،واللاذقيةوطبريةوعسقلانالمقدسالبيتالمسلمونلهموبذل

عداماالساحلمنالدينصلاحالناصرالسلطانفتحهماوجميع

فلمالديارالمصرية.عنولرحلوادمياطليسلمواوالشوبكالكرك

التيالاسوارعنعوضادينارالفثلاثمالْةوطلبوابذلكيرضوا

والشوبكالكركتسليممنبدلاوقالوا:بها.ليعمروهقبالقد!خربت

9(.،صه4،جالكروب!مفرجواصل)ابنامربينهميتمفلم،اليهم

الفرنجشعروعندماحاسمةمعركةفيالفريقاناصطدمواخيرا

موسى،والاشرفعيسىالمعظمواخويهالكاملالملكراسلوابالخطر

عوضغمرمندمماطاللهمللسلموالانفسهمالامان!
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!
الفريقمنالرهالْنمنبعددفريقكلواحتفظطلبوا"ماالى"فاجيبوا

حناعكاملكالفرنجرهائنوكانت.الصلحبنودتنفيذيتمحتىالاخر،

دوقولوش!،رومافيالبابامبعوثبلاجيوسوالكاردينال،بريندي

ملكاعشرينبلغواالفرنجالرهائنعددبانواصلابنويذكر،بافاريا

مهـ/6181221سنةللمسلمينالنصروتم4،ص!"9(.،جالكروب)مفرج

مدينةالايوبيونوتسلم،المصريةالديارعنالفرنجيةالقواتورحلت

الفرنجي،الاحتلالخطرمنالمصريةالديارسلمتوهكذادمياط

الهدنةوعقدت،المعركةمنواخراجهامصربتحييدمساعيهموفشلت

وكان1(0!صه4،جواصل)ابنمعلومةمدةوالفرنجالمسلمينبين

الفرنج.وهزيمةالمصريةالديارعنالدفاعفيالفضلالشاميةللقوات

وفاةبعدالثلاثةالاخوةبينوالنزاعالخلافدبانفتئماثم

علىمنهمكلوخشي،دمياطفيوانتصارهمالعادلالملكوالدهم

معدمشقصاحبعيسىالمعظمتحالفانفحدثاخيهمناملاكه

زينبنالدينومظفرخوارزمبلادصاحبشاهخوارزمالدينجلال

الاستنجادمحمدالكاملالملكفاضطر،إربلصاحبكوكبوريالدين

الرومانيةالامبراطوريةامبراطورالثازسفردريكالىفارسلبالفرنج

نابعداخيهضدومساعدتهف!سمطينالىالقدوممنهيطلبالمقدسة

يعطيهبانووعدهالثمينةبالهداياالمحملةوالسفاراتالرسلاليهارسل

الساحلمنالمسلمينبيدوماالقدس

هذهوفيمهـ/6251227سنةعكافيالثانيفردريكقواتحطت

!اوكانتدمشقملكعيسىالمعظمالملكتوفيايضاالسنة
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!
وبينبينهممناصفةوكانتصيداالىتقدمواالفرنجانإلا.املاكه

الاثير،)ابنعليهاواستولوافعمروها،خرابوسورهاالمسلمين

124،جالكامل VAS).واتفقوالكاملفردريكبينالرسلوترددت

وتقررسنواتعشرومدتهمهـ/6269122سنةالصلحعلىالطرفان

مايلي:بينهما

يجددولاخرابايبقىانعلىالفرنجالىالمقدسالبيتتسليم1-

البتة.ظاهرهمنشيءللفرنجيكونلاوان4سوره

الاالفرنجيدخلهاولا،للمسلمينتبقىللقدسالتابعةالقرىجميع2-

عملمن)البيرة(مقامةيكونعليهاوالوللمسلمينفقطللزيارة

شماليه.منالقدس

والمسجدالمقدسةالصخرةمنحواهبماالشريفالحرميكون3-

يدخلهاولاظاهر،فيهالمسلمينوشعارالمسلمينبايديالاقصى

المسلمين.قؤامويتولاهفقط،للزيارةالاالفرنج

طولعلىالممتدةوالقرى،وتبنينواللدلحموبيتالناصرةتكون4-

.ضياععشروهيالفرنجبيدوعكاالقدسبينالطريق

المساعدةحتىاومصرعلىهجومبأيالقيامبعدمفردريكتعهد5-

للهجومفرنجيةمحاولةأيةعلىالقضاءبنفوذهيسعىوانفيه،

الكامل.املاكعلى

وحلف،عليهالانفاقوقعما"علىالكاملالملكالسلطانحلفثم

وامنالامر،بينهموانتظم،معلومةمدةالهدنةعقدوعقدواالامبراطور،

الاتير:ابنويقول243(.يص4،جواصل)ابن،صاحبه!الفرلقين
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!
واكبروه،نلكالمسلمونواستعظم،المقدسالبيتالفرنج"وتسلم

وصفه،يمكنلاماوالتألمالوهنمنلهووجدوا

علىذلكوعظم5:فيقولواصلابنأما483(0ص12)الكامل،ج

الكاملالملكعلىوانكرواأيديهممنالقدسلخر!جوحزنوا،المسلمين

243(.،ص4ج،الكروب)مفرجفيه"واستشنعوه،الفعلهذا

أقلعالثانيهوفردريكالكاملبينالهدنةقواعدتقررتولما

4حربدونسلماالقدستسلمانبعد،بلادهالىعائداالامبراطهـر

للملك"واستمرمصافياقبلهاوروباملوكاعظميستطعهلمماوهو

الكاملالملكتوفيانالىمتصلةبينهماوالمراسلةلهموادا،الكامل

العادلالملكالامبراطورفصافى،الدينسيفالعادلالملكولدهوملك

استمرتوقد246(.44ص،جالكروب،مفرجواصل)ابن"دراسلهل!اده

نجمالصالحالملكعهدفيحتىومصرصقليةبينجيدهالعلاقات

ابنلىلذكر،العادلاخيهبعدالسلطةتولىالذيالكاملبنايوبالدين

الديننجمئقكلالحرسولاسراارسلفردريكالامبراطوربانواصل

باتجاهجديدةفرنجيةحملةقياممنيحذرهتاجرهيحْةعلىايوب

الرسرلبانواصلابنوذكرفرنسا،ملكالتاسعلوشىيقودهامصر

"وكان:لسانهعلىيقولفهوفردريكالامبراطورابن)منفرد(كان

باجتماعياحديشعرولمتاجر،زيفيورجوعيمصرالىذهابي

للمسلمينالامبراطورممالأةيعلمواانالفرنجمنخوفاالصالحبالملك

247(.دص4ج،الكروب)مفرج"عليهم
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-7-+!.ل!لأ،َ،(--ص،،--َكا.ص7.../بر6يز،سِري

رص/:-*َ*+ر11ةا-افى.!صا!اابر!م./ك!./!ر!وربمهـ،!!ك!

تورانشاهوابنهأيوبالديننجمالصالحالملك

ملكالتاسعلوش!بقيادةجديدةفرنجيةبحملةللقياماوروباتنادت

صفر22فيقواتهوتمكنت،المصريةالديارهدفهاوجعلفرنسا،

وكان.الساحليةدمياطمدينةاحتلالمنم9124حزيراقهـ/6

دمشقمنمحفةعلىفحملمريضاايوبالديننجمالصالحالملك

مواجهةفيبالمنصورةواقام،عنهاالدفاعبمهمةيقومكيمصرالى

روحهفاضتانيلبثفلمعليهاشتدتالعلةانالا.الفرنجيةالقوات

1في fشجرزوجهفكتمتم،9124ثانيتشرينهـ/64722شعبان

وارسلت.المسلمينعضدمنالخبريفتلاحتى،وفاتهخبرالدر

فييقيموكانوالدهبعدالسلطنةليتسلمتورانشاهابنهتستدعي

فيالامورمقاليدوتسلممصرالىفقدمحلب،شماليكيفاحصن

"الفرنج.مدافعةمهمةوتولى،م0125شباطهـ/647القعدةذينهاية

الملكووقعالمنصورةفيالفرنجهزيمةمنالايوبيةالقواتتمكنت

بواتيهْ،وكونتانجوكونتاخواهومعهالاسرفيالتاسعلوشى

كلووقعالاسر.فيوقعوااوقتلواالفرنجمناعدادالىبالاضافة

مناياموبعدواسير.قتيلبينالحملةهذهفيالمشاركينالفرنج

تورانشاهالسلطانالمماليكالامراءقتلواسرهالتاسعلوش!هزيمة

زوجةالدرشجرفتولتم0125ايار3هـ/648محرم8Yفيوذلك

التيفرنساملكالتاسعلوشمعالمفاوضاتفواصلت،السلطنةابط

واخيرا،معهمالنهالْيةصيغتهاعلىيتفقلمولكنهكانشاه
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عشرلمدةالطرفينبينصلحمعاهدةعقدالىالمفاوضاتهذهانتهت
التالييما:للشروطوفقاسنرات

نفسه،عنفديةالمسلمينالىدمياطمدينةالفرنسيالملكيسلمان1-

وشهرته.مكانتهبسبب،بمالفديتهتقدرانيصحلاانهمبينا

ذهبيةدنانيروهيبيزنط،الفثلاثمائةمبلغالتاسعلوشىيدفعان2-

منتسببوهعماوعوضاالفرنجالاسرىباقيعنفدية،بيزنطية

للمصريين.خساثر

الذيناولئكسواءالمسلميناسرىجميعلوشىالملكيطلقان3-

المسلميناوالفرنجبأيديالذيناولئكاوالحملةهذهاثناهاسرهم

فردريكالامبراطوربينوقعالذيالصلحمنذبالاسروقعواالذين

الكامل.والملكالثاني

البلادجميعفيالسلاماقرارمعالامن،حفظعلىالفرنجيعمل4-ان

فلسطين.فييحتلونهاالتي

جانبهمنتعهدفقدمصرسلطانامابالفرنج،يتعلقفيماهذا

مايلي:بمراعاة

منذالفرنجمنالمسلمينقبضةفيوقعمنجميعسراحاطلاق1-

.المصريالشاطنالىوصولهم

منذالمسلمينبأيديوقعواالذينالفرنجالاسرىكلسراحاطلاق2-

محمد.والكاملفردريكالامبراطوربينعقدتالتيالهدنة

الىلنقلهاالفرصةتتاححتىدمياطفيالفرجعتادعلىالمحافظة3-

بلادهم.

اقامتهم!اثناءالامانالمرضىالفرنجالاسرىجميعمنح4-
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بحرا.اوبراامابالمغادرةلهميسمحانعلى

القواتودخلتعكا،الىالفرنجفرحلذلكعلىالطرفانو3اقسم

.م0125ايار7هـ/648صفر3فيدمياطالايوبية

كانتالايوبيالدينصلاحوفاةاعقبتالتيالفترةانويلاحظ

بلخطرفيالوحدريالنهضويالمشروعواصبح4وقلقةحرجةفترة

علىوالنزاعالاسلاميللضعففنتيجةشديدةكارثةواصابتههوى

المقدسةالمدينةبتسليمالكاملالملكقامالشخصيةوالاطماعالسلطة

المعأصرينالمؤرخينبعضبادر.وقدحربدونالثانيلفردريك

فسوفأرادومتىخرابادرسلمهمانماوقالواله،العذربالتماس

وصفالذيالدينيالتسامحقضيةعلىشددواكما،منهميستردها

عندمايتعلقمعهلسناولكننا،الدينيالتسامحمعانناالايوبيون.بها

الاسلاميةالعربيةفالارض،للمحتلوتسليمهابالارضالتفرلطالامر

ومهماكانلأيبهاالتفريطيجوزلاوافئدتناقلوبناعلىغاليةارض

.الاسبابكانت

واملخيربادرةتلوح،الايوبيوالتف!الانحلالهذاخضموفي-

ومَام،الكاملمععقدوهالذيالهدنةاتفاقالفرنجنقضفقدالامةلهذه

،القدساسواروعمارةبتجديدالقدسحاكمثيوبالدالكمباني
صى

التيالاسلاميةالتجاريةالقوافللبعضوالتعرضعسقلانوتحصين

صاحبداودالناصرالملكائارمما.دمشقالىطريقهافيكانت

الفرنجبينالمعقودةالهدنةوانخاصةالفرنجمنالانتقاموقررا!لكرك
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منبهاوسارواجنادهقواتهبحشدفقاممفعولهاانتهىقدوالايوبيين

ودكالقدسداودالناصرحاصر.المقدسةالمدينةالىالكرك

وعندما.النيرانفيهاواشعلتقلعته!فدمربالمنجنيقات،تحصيناتها

ناعلىداودالناصرمنالامانطلبواالموقفبخطورةالفرنجشعر

يأخذوالاانشرطبذلكلهمفسمح،القدسعنبالرحيللهميسمح

الاولىجمادىفيالقدسداودالناصروحرر.سلاحاولامالامعهم

يوما.وعشرينواحدادامحصاربعدم،9123اولهـ/كاذلن637

جرىقدوانهالفتحبهذايبشرهالعباسيالخليفةالىالناصروكتب

)يوسفا!لإيوبيةالكركامارةمنجندهويدالديوانعبديدعلى

ط\،!258(.،الكركامارةغوانمة

الملوكبينالنزاعدبمهـ/6351238!بشةالكإمل!وفاةوبعد

الديننجموالصالحداود،والناصر،اسممأعيلالصالحالايوبيين:

الفلسطينيةبالارضالايوبيونالقادةفرطالصراعلهذاونتيجة،ايوب

سنةدمشقصاحباسماعيلالصالحفاعطى،والشامية

طبريةالىبالاضافةنجأالىالقدسمدينةمهـ/1243

فيهامقامهميطللمالمرةهذهفيالفرنجولكنوالشقدف.وعسقلان
!ئف!سى

القراتبتقدمعلمواعندماالمدينةمنهربوافقدقليلةشهوراالا

انتقامفوقع،ايوبالديننجمالصالحمعالمتحالفينالخوارزمية

337(.!صه،جواصل)ابن.القدسنصارىعلىالخوارزمية

الاولىالفرنجمةالحملةفيالقدسسلموافالفاطميونوهكذا

محمدتئالكاملليعودبعدالجِطين،الايوبيالدينصلاحوحررها
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الملكالأخيرةللمرةليحررهاثم،الثانيلفردريكتسليمهاالىمصر

المستقرةغيرفالظروفالايوبية.الكركامارةصاحبداودالناصر

وبعدضعفهاالىثمومنتراجعهاالىادتالايوبيةبالدولةمرتالتي

ا!لمِإلِيك.يدعلىبسهولةوانهائهاانهيارهاالىذلك

http://www.al-maktabeh.com



!
1212!لفصتق!َألكئافه::ْ"َا

بخج!!!
حمق.

والنهرنجحالمللدلميرأ!مماهر

لمح!(تحريوحت!المملوكمالمحرفي

!
http://www.al-maktabeh.com



لدحم!
خ!تهـ

لمحد!

http://www.al-maktabeh.com



!
والفرنجالمسلمينمعاهدات

المماليكسلاطينعهدفي

الدنحفأسك
الدولةهيمصرفيجديدةدولةقيامالشامفيالايوبيونرفض

والشاميونالمصريونفضها-االدرشحربزعامةالمملوكية

الىبالاضافةايبك.عزالدينلزوجهاالعرشعنالتنازلالىفاضطرت*

اسقاطوقرروايوسفالناصرالملكئخلفاجتمعواالشامايوبيةان

هذابنفسهرأىفعدعكا،فيالمم!مالماسعلوشىاماله،تاتد

،تورانشاهوهواخخيححححبححح!يوملكاخرالمنصورةفيتمالذيالانقلاب

فعرصعليه.الشامبينصححح!مصرالنزاعهذاصالاستفادةفيرغبلذا

بيتاعطالْهمقابلالمماليكضدمعهالوقوفيوسفالناصبرالملك

بسببالمماليكمناصرةفييرغبكانالتاسعلوشىانالا،المقدس

6ةثعلىالاتفاقوتمبىالمماليكالفرثجبينالرسلفترددت.المغريةسضهم

الىالمماليكيتقدمبينمايافا،فيوتقيمالفرنجيةالقواتتتحركان

ليقفوام،1252اياوهـ/منتصف065اولربيعشهرفيذلكوتمغزة

المماليكتعهدالمقابلوفي.الشاميةالقواتمواجهةفيجميعا؟

الناصريوسفحكمتحتانذاككانتالتيد؟لمعطسابيتباعطالْهم

الفرنجالاسرىباقيسراحباطلاقوتعهاواكما،دمشقصاحب

المحرفمالطرفينبينالهدنةوعقدتمصر،فيالموجودين
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علىالصليبيالعدوان،نسيم)جوزيف.م1252أذارواخرهـ/0651

الناصرانالامكصرول27(81910بيروت،العربيةالنهضةدارمصر،

الافاربعةارسلبانوذلكالمعاهدةهذهتحقيقدونحاليوسف

ومع.والفرنجالمماليكبيناتصالايومنعواغزة!فياقاموافارس

سراحاطلقواالمماليكلانالمعاهدةهذهمنالفرنجاستفادفقدذلك

لوشىالملكجهودفشلتوهكذامصر.فيالموجودينالفرنجاسرى

الاومصرالشامبينحدثالذيالانشقاقمنالاستفادةفيالتاسع

اولربيعفيفلسطينفغادرفرنسا،الىالعودةاخيرااضطرانه

بعدوكبريالْهوعزتهكرامتهفيمجروحام1254نيسانهـ/65224

الفرنجيةالروحباضمحلالايذاناذلكوكانمصرفيهزيمته

النزعطورفيهتكابدكانتوقتفيبعدفيماوموتهاالعسكرية

الاخير.

:البندقداريبيبرسالظاهر

معركةبعدمصرفيالسلطنةدستتسلممنبيبرسالظاهرتمكن

بيبرسالظاهروبتوليةقطزالسلطانوقتلهمهـ/6580126جالوتعين

بعدما،الوحدويالنهضويالمشروعفيجديدةمَرحلةتبدأ،السلطة

فقد.الايوبيالدينصلاحموتبعدكبحرةبنكسةالمشروعهذااصيب

شإلاتآلى!و!الشالهيبرسالظاهرتمكن

النظاميشبهالنظاموهذا(،مصغرة)سلطنةنيابةكلنت!
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الاتصالاتمنهانلةبشبكةدولتهوربطالحاضر.الوقتفيالفدرالي

صغيرةكليعرفكانانهبحيثوالطانرة،السكحيةوالمواصلات

الامنونشر4الأموراستتبتإنوبعد.دولتهداخلتحدثوكبيت

الشاميةالدياروتطهيرعالفبرنجلمقارعةهمهوجهبلادهفيوالاطمئنان

لهتتاححتىالاَخر،دونمنهمطبرفمعالصلحيعقدفكان.منهم

استراتيجيةوهي،الاَخرالطرفهنتدخلدونطرف،مهاجمةفرصة

العسكرينشاطهعنأما.الفرنجمعتعاملهفيبيبرسالظاهراتبعها

كمايلي:فهو

مIY1!%6ه9ِ

الىوصلولما،دمشقالىالسنةهذهفيبيبرسالظاهرتوجه1-

فثرمه(4ديكينسيرجوان)سيريافاصاحباليهحضرالعوجا

.بلدهاليهوردببلادهمنشورااليهوكتب

للرسلامانايسألعكامنرسولحضردمشقالىوصلوعندما2-

والمدنالاماراتمنمختلفةانحاهمنبيبرسالىالقادمين

بانياسمتوليالىبيبرسالظاهرفكتب.الشامبلادفيالفرنجية

الفرنجاكابرفحضر.دمشقالىبطريقهمالمرورمنبتمكينهم

الناصراياماخرالىعليهالامركانماعلىالصلحوالتمسوا

وارسل،الطرفينبينالصلحفتقرر.الاسرىواطلاق،الدينصلاح

!ر

عليهم.العهودلاخذالرسلمعهمبيبرس

ثئواابنالمؤ-بيبرسالظاهرارسلالسنةهذهوفي3-
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المقدسةالرومانيةالامبراطورلةامبراطور)منفرد(الامبراطورالى
متميزاووجدقهمرارا،بهواصلْهواجتمعتابنيقول،صقليةفي

فياوقليدسكتابمنمقالاتعشريحفظ4العقليةللعلومومحبا

بهالخاصةامورهيتولونالذيناصحابهاكثرووجدت...الهندسة

للامبراطوربيبرسارسلوقد24(.!ص!ول4،جالكروب)مفرج-مسلمين

عظيما.ءوكانتاعجابافاعجبتهزرافةجملتهامنثمينةهديةمنِفط

التتارمعاتفَاقَاىعقدعدممنفردمنتطلبانالسفارةهذهمهمة
حس!

مصمرفيالمماليكضدمعهتحالفلعقدسفارةاليهارسلواالذين

".بيبرسالىوسفارةهديةبالمقابلالامبراطورجهزوقد،الشاموبلاد

ص!60(..3،،جالادب)النويري!نهاية

لأمهـ/066361

الصلحاهلهافطلبصفد،مدينةالسنةهذهفيبيبرسحاصمر

رسلهموحضرتذلك،علىاليمينوطلبواانفسهمعلىرالامان

جميعا.بقتلهمبيبرسفأمر،الصلحاتفاقنقضواولكنهمفاستحلفوه

والاسلحةالذخالْرونقلوتحصينهاصفدقلعةبعمارةبيبرسامرثم

العلائي.الدينعزإلاميرعليهإوولىمستقلةنيابةمنهاوجعلاليها

913(7!صج،الزاهرةالنجوم4برديتغري)ابن

رسلفأثتلعمارتهاصفدالىالسنةهذهفيالسلطانتوجه

منلهمقالهماالىواجابوا،بلادهمامرفيمعه"وتحدثوااليها!لفرنج
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92(.مصه.3ج)النويري،الشقيفقلعةوهدمصيدامناصفة

%r Yll/.AAAG

استمراروسألوهصوررسلوصلتالسنةهذهمنرمضانوفي
-

!جم!،تكونِانعلىطلبهمالىفاجيبوا،الهدنة

وكتبتلديهمالذينالمسلميناسرىواطلقوالامنمبلغالهوقدموا

03!ص792(.ج)النويبىي،سنينعشرلمدةالهدنة

استولواالتيالاموالردواانبعدبيروتصاحبهديةوقبلت

بينهم.الهدنةواستمرتالمسلمينلتجارعليها

مهـ/6651366

بينهما،هدنةعقدوالمرقبا!رادحصنفيالاسبتارمقدمطلب

رسلهموحضرت،للسلطانيكونالفسخان"بشرطذلكفاستقر

وعشرةسنينلعشرالهدنةفقررت.السلطانلهميحلفانوالتمسوا

واشترط792(..3!صج)النويري،ساعاتهوعشراياموعشرةشهور

وهي:للاسبتارالقطائ!التصبمانيتيقدمابطالايضابيبرس

مُدىومانةديناررمانتاألفوهيالدعوةبلادعنالقطاثعبطلتا.

جبالسلسلةفيوالحشاشينالبماطنيةقلاع)وهي.وشعيراحنطة

النصيريهَ(.

دينار.ألافاربعةوهيحماةمملكةعنالقطائعوبطلت!.

مصرية.دينارستمالْةسنةكلفيوهيوفاميةشيزروعن.ج

المعروف!?,...?iI3،صوريةدينارخمسمائةعينتابوعلىد.
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دراهم.وستةالغلةمنمكوكانفدانكلعنوهو
الاميرالاسبتارمقدملاستحلافبيبرسالظاهرالسلطانوسير

)النويري،قريشبنالدينشمسوالقاضيالمقريفخرالدين

92(.محول.3ج

*_/vr1vم

فيكانبينماالسنةهذهفيبيبرسالظاهرالسلطانالىوصل

الصلح،يسالونهبوهيمندبنهنر+يبنهيوعكاصاحبرسلدمشق

يلي:ماعلىالصلحواشتملالسلطانوبينبينهالحالفتقرر

للفرنج.تكونضيعةوثلاثينوبلادهاعكا-

بينمناصفةبلادهاوبقية،ضياعثلاثولهالنفرنجحيفاتكونان-

الطرفين.

المركزكانصفدقربحصن)وهوقرىعشرللقرينيكونان-

.للسلطانفتكونالقرىباقياماالتيوتون(لفرسانالرئيسي

الطرفين.بينمناصفةالكرملبلادتكون-

بينهما.مناصفةوالباقيقرىخمسلهافتكونعحاليثاما-

فللسلطان.الجبلياتأما،للفرنجالوطأةصيدابلاد-

مدةاما-الهدنة،فيقبرصرةجزيتدخلانعلىالطرفانواتفق

هديةعكاصاحبالىالسلطانوسير،سنينعشرفكانتالهدنة

فيالجمانعقد)العيني،.انطاكيةاسرىمننفراعشرينمنمكونة

32(.91!صهه،امينمحمدمحمدتحقيق،الزمانكاهل

!---
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الاسبتاربيتمقدمومعانطرطوسمعالصلحبيبرسالظاهرعقد

التيالمناصفاتجميعتلغىانعليهمواشترط،المرقبحصنفي

اموالهووجوهالمرقببلادتكونوان.المسلمينبلادعلىلهمكانت

عمارةتجددلاانعلىالاسبتار،بيتوبينالسلطانبينمناصفة

المذكورالمقدملتحليفوتوجهذلكعلىالسلطانلهموحلف،بالمرقب

الحاجب.المقريالدينفخرالاميربانطرطوس

32(..3،صلا)النوجيها،ج

طلبفقد،وطرابلسبيبرسالظاهرالسلطانبينالصلحعقد

سنينعشرلمدةالهدنةوكتبت،بيبرسمنالصلحصاحبهاالبرنس

332(..3،ص)النوجيى،ج

الصلح،يطلبونصورصاحبرسلحضرتالسَنةهلموفي

خاصةبلادعشرةصوربلادمنلهميكونانعلىالاتفاقوحصل

مناصفةفتكونالقرىبقيةامايختارها،بلادخمسةوللسلطانبهم،

صاحبفحلفواالرسلوجهز،ذلكعلىالسلطانوحلف.الطرفينبين

333(ص.3ج)النويري،تقرر.ماعلىصور

675A-/Nmt

السنةهذهمنشعبانشهرفيبيبرسالظاهرالسلطانخرج

فارسلتقيسارِية،بمرِجقواتهونزلتالشامبلادالىمتوجها
http://www.al-maktabeh.com
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هذهالىبينهماالهدنةفتقررتبيبرسمنالصلحيطبرسلهعكا

.(191يص03ج،لنودريا)لسنةا

نرنجمعوالمعاهداتالهدنهذهرغمبيبرسالظاهرتمكنوقد

منها:نذكرالشامبلادفيهامةوقلاعمدنعدةفتحمنالشام

وتبنين،،وصفد،وانطاكية،ويافا،وحيفا،وارسوف،وعثليثهقيسارية

فقدوبنلك.عكاوحصنالاكرادوحصنوصافيتاوالشقيف،وهونين،

وِتراجعفِررافهيارقدتصواصم!ح!تالفرنجاظافرتقليممنتمكن

وعددا.عدةوتفوقهاالمملوجمةالقوةازدياداماممستمر

م*إهـ/1274

الصلحاستمراريطبونوطرابلسوقبرصعكامنالرسلترددت

عشرينبيبرسللظاهرالفرنجيقدمانعلىالصلحتقرروقد،بينهم

)النرلري،المسلمينمناسيراوعشرينصوريةدينارالف

.3،ص،34ج

الألفي:قلاوونالمنصور-ا

م128هـ/لأ.ول

يسالونهالفرنجرسلالسنةهذهفيقلاورنالسلطانالىوصلت

الاسبتار،ومقدمالسلطانبينالهدنةعلىوالزيادةالهدنةتقرير

سشقلينكانواعسكريةدينيةمقهيوالتيوددنوالداوية)والاسبتار

واجباتاهمومن.واقطاعاتهمالخاصةوجيوشهموقلاعهم!
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وينذرونوالتقشفالزهديلتزمرنالذينالفرساناعدادالفرقهذه

المسلمين(علىخطررةالفرنجطوائفاكثروكانوا،للقتالانفسهم

شهوروعشرةسنينعشرومدتهابعكا،الاسبتاريةالاخوةوجميع

يلي:ماعلىالمعاهدةونصت،ساعاتوعشراياموعشرة

منعليهاشتملتوماالسلطانبلادجميعالهدنةهذهفييدخلأ.

والقرى،والبلادوالمدنوالحصونوالقلاعوالممالكالاقاليم

والاراضي.والمزارع

والشامية.المصريةوالسواحلالمواننجميعالهدنةهذهفييدخلب-

بينهماالتجارةوحريةحركةعلىتشتملانعلىالهدنةنصتج-

فيوالاتصالاتالمواصلا!حركةحريةالىبالاضافة،وبحرابرا

نهارا.اوليلاوالجبلالسهل

الاسبتارية،بيدزالتماالتيالمرقبقلعةالهدنةهذهفييدخلد-

)النويري،.وحدودهبحقوقهالمرقبيالربضاليهامضافا

74(.31،صكا.ج

.ملا

)بيمند(والاميرقلاوونالسلطانبينالسنةهذهفيالهدنةوتقررت

هذهفيوجاهمتتالياتكواملسنينعشرلمدة،طرابلسصاحب

مايلي:الاتفاقية

القريب،قلاوونالمنصورالسلطانبلادجميعالهدنةهذفييدخل1-

ومستجدها،قديمهاوالنجد،الغوروالجبلالسهلوالبعيد،منها

ا!هاوجباالبعلبكيةالمملكةوهي:لطرابلسالمجاورةالمناطقوكل ذلك.حقوومنهووماوالجبليةالداخلية
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وهي:وقلاعْمدنمنالمستجدةالفتوحاتجميعكذلكفيهايدخل2-

واطليعا،،ومعيار،وصافيتا،والقلعياتافليس،الاكرادحصن

بلادوهيومناصفاتهاوبلادهاومدينتهاومرقبةعكا،وحصن

التيالمرقبومناصفاتذكرالتيالجهاتهذهبلادوجميع،اللكمة

محسوبهووما،ومدينتهوبلدهالاسبتاربيتمعالصلحفيدخلت

رقرى.حصونمنبهاومعروفمنها

وبلادها،بلاطنس:التاليةوالبلادالمدنالهدنةهذهفيويدخل3-

وحصن،والسويدية،وانطاكية،واللأذقية،وجبلة،وبلادهاوقرقص

.الدعوةوحصونوبرزيهديركوش،وصهيون،وحصنبغراس،

والشاميةالمصريةوالسواحلالمواننجميعالهدنةوتضمنت4-

السواحل.تلكعلىالمقامةوالابراج

وعلى،طرابلسصاحبالابرنسبلادالهدنةهذهفيويدخل5-

نلك،وبلادرجبيل،والبترونوانفة،فيهاداخلهووماطرابلس

وصكلشروناحدىوعدتهاالهدنةهذهفيالمحددةوبلادهاوعرقا

جنوبيوالواقعةالقليعاتسيد)روجار(الفارساقطاعأما.بلدا

مناصفة.فتكونطرابلس

فيوميناؤهااللاذقيةبرجيستقرانعلىالاتفاقيةونصت6-

وششقر،مناصفةوغيرهاوالغلاتوالجناياتالحقوقاستخراج

ناشرلطة،الظاهريةالهدنةشروطحكمعلىاللاذقيةفيمقامهم

قلاوونغلمانمننفراعشرستةارتوسيةجسرعلىلكون

لهم،غلمانوثلائة،والكاتبوالشاهدالمشدوهم:وجنوده!!
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فيبيوتلهمتخصصبحيثالمشد،خدمةفيرجالةوعشرة
رجالمناذىاييحصللاانالاتفاقيةونصت،للسكنىالحِسر

:هؤلاءومهمةطرابلساميرلرعيةالسلطان

عرقامنيكونمايمنعونولاالممنرعا!،منمنعهيجبمايمنعونا.

ومافيه،المشديعارضهملاوغيرهاوالشتويةالصيفيةالغلاتمن

الحقوق.عليهيؤخذالسلطانبلادمنيعبرمماذلكعدا

ويؤخذالاغيرهولالاميرهامحميةغلةطرابلسالىيدخللاب.

عليها.الموجب

بناءاييستجدانطرابلسلاميريجوزلاانهعلىالهدنةونصت7-

يبنيلاانالسلطانعلىواشترطت،الهدنةعليهوقعتماخارج

الهدنة.فيالواقعةالبلادفيقلعةاي

تعتديلاوانالجانبينلكلاالملاحةحريةعلىالاتفاميةونصت8-

بعض.علىبعضهماسفنهما

وااحدهمابموتينتقضلاالاتفاقهذاانالهدنةهذهفيوجاه9-

.بتغييره

اصكد!معبالاتفاقطرابلساميريقوملاانعلىالهدنةواشترطت01-

لى.مشافهةحتىولامكاتبتهماومراسلتهماوقلاوون

فخرالاميروتوجهالرسلعادتذلكعلىالحالىتقررتانوبعد

عليهانعقدماعلىالاسبتار،ومقدمالفرنجليحففالحاجبايازالدين

*(..7ه31،صج،)النويريفحففهمالصلح

11 YAY/-AUم
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افريروالمقدمقلاوونالسلطانبينالهدنةاستقرتالسنةهذهوفي

الشامي،والساحلبعكاالداويةالفرسانبيتمقدم،ديباجرككليام

منالمحرمخامساولهاسنينعشرالهدنةومدةانطرطوس،وداوية

.9َ(ا3،صاج،)النويري.السنةهذه

م2820هـلم682

فيمقيماكانبينماقلاوونالسلطانالىعكارسلوصلتوفيها

الاسبتاهـلةلفرساقالرسلهذهوكانت،بينهمهدنةعقدوطلبوا،دمشق

شهوروعشرةسنينعشرلمدةبينهمالهدنةوتقررتالداهـئة،وفرسان

الاول.ربيعشهرخامساولهاساعاتوعشراياموعشرة

.--ص-إ--.990َ(دص31،ج)النوجيى

مهـ/61285يلإ4

المعقودةالهدنةالمرقبحصناصحابالاسبتاريةالفرساننقض
!-ص-ححي.

فتوجهشروطها،علىَيتفقواولم،قلاوونالسلطانوبينبينهم

الحصارعليهوشددالحصنوحاصربعساكرهقلاوونالسلطان

فتسلمه،اليهالحصنوسلمواالسلطانفامنهمالامانالفرنجفطلب

طرابلس.الىاهلهوجهزالسنةهذهمنالاولربيع17في

ع*/،/349مهـ/69128مه

السلطانوبينبينهمعقدالذيالصلحقواعدطرابلساهالينقضى

بتجهيزالسلطنةنوابالىفكتبالهدنةاسبابونكثواقلاوون

اربعةدامشديدحصاروبعدطرابلسالىللتوجهوالمعداتالعساكر

المدينةْفتحتولما.عنوةطرابلسدخولمنقواتهتمكنت!
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بالقربنقرلا(،)سنتالنخلةجزيرةالىبحراالفرنجمنطائفةفرت

واسرواوقتلوامنهمتمكنواقلاوونجيوشانالا،طرابلسساحلمن

فتحوتماسير،رمالْتيالفَاَالاسرىعددوبلغ،منهمكبيرةاعدادا

حصصا

**أ*ا،ء61ْا.لمالسنةمنيذهالاخرربيعشهرمنالرابعفيطرابلس

جبيلصاحبطرابلسبظاهروهوقلاوونالسلطانالىووصل

نابعد،الاقطاعسبيلعلىجبيلىعلىالسلطانفاقره)بارثولوميو(

ماوجميع)البترون(كذلكالسلطانوتسلماموالهامعظممنهأخذ

والملاع.الحصونمنالناحمهبتلك

912 ./.AIAIبم

العربالتجارمنجماعةفقتلوابعكا،الفرنجمنجماعةثاروفيها

المعقودةالهدنةعلىبناءللتجارةاليهاقدمواوالذينفيهاكانواالذين

شديداغضباغضببذلكالسلطانعلمفعندما4وعكاالسلطانبين

الفرنجانالا.عكافتحفيالاسباباكبرمنالحادثةهذهوكانت

قبلمنكانانماحدثماواناليهيعتذرونللسلطانارسلوا

درنتمالامرحديثاموانعكاالىقدمتايطاليةفرنجيةمجموعات

وبدأ،السلطانيقبلهلمالعذرهذاانإلا.برضاهمولييىِعلمهم

قواتهمعالقاهرةخارجالتبربعسجدكانوبينماعكا،لفتحيستعد

ذيشهرمنالسادسفيفتوفيالعلةعليهاشتدتعكاالىللتوجه

خليل.الاشرفلابنهالامرتاركا،السنةهذهمنالقعدة

ط
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قلاوون:بنخليلىالأشرف

ملآ112هـلم096

اللرنجمنالشامبلادوتمريرعكالتح

وسائرالمصريةالديارمنالعساكرندبقدقلاوونالسلطانكان

العساكربتجهيزوالحصونالقلاعونوابالشامبلادفيالنيابات

كلتشت!طل!تاكماِ.عكاالىوالتوجهللحصاراللازمةوالمعدات

)الن!درقهالحسبكلالرجالمنلهعد!!الشا

الملكتسلمانوبعدوالعصورمص*\(.الايامعبدالظاهر،تشريف

لفتحالاستعداداتاتمامفيشرعدولتهامورونظمالسلطنةالاشرف

بالشامالحصونالىالايغانيالدينسيفالاميرفارسلعكا،

هناكالنوابجميعمنطلبكما،المقدسللجهادالاهاليلاستنفار

الجهاد.شرففيللمشاركةبجيوشهمالحضور

واملوا،قلاوونالسلطانبموتانتهتقدمتاعبهمانعكااهلظن

سارعتلذا،ابيهمنللسلمميلااكثرالجديدالسلطانيكونان

!لطلبون،بالملكيهنئونهخليلالاشرفالىسفارةبارسالعكاحكومة

معاهدةعقدالرسلمنهطلبكما4للسلامجديدةشروطايضعانمنه

ازالةفيابيهمنحماسااقليكنلمخليلالاشرفولكن.بينهما

الرجودهذاوانسيماالاسلاميةالعربيةالارضمنالفرنجئالوجود

يدفيالفرنجيةالمدنمنالعديدسقوطبعدقوةاييمثليعدلم

التيالخطةنفسينفذانارادانهالىبالاضافة،وقلاوونبيبرس

السجنفيوزجهمالفرنجرسلعلىبالقبضامرلذاثالده،
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التالية.نواياهعنواضحوتعبيرمطالبهمعلىحاسمكرد

مجموعاتتساندهاوالشاميةالمصريةالمملوكيةالقواتاجتمعت

جموعوحطت،العربيةايملممائلورحاالشامبلاداهاليمنكبيرة

نيسانهـ/0965الاخرربيع3فيعكاحولالاسلاممةالجيوش

الف06بنحولعكاالمحاصرةالاسلاميةالقواتوقدرتم!1912

السياسيالتاريخغوانممه-،)يوسف.المشإةمنالفا016وفارس

منجنيمَا.وتسعيناثنينعليهاونصب121(،2،صط،الاردنلشرقي

جسيعمناتا!هـاارلا!كلمحافرفجشعرولكلندمما

الىالقواتلنجدتهافتوافدتاوروباشارعتوكالعااوروباانحاه

والقبارصةوالفرنسيونالانجليز،منهممختلفةجنسياتمنعكا

ومافارسالفنحوهذهالفرنجية.القواتوبلغتوالبنادقة،والبيازنة

قادةكباريقودهمهالمشاةمنالفاعشرواربعةعشراثنيبينيتراوح

الاسبتارية،زعيمفيليهوحنا،الداويةرئيسبوجِيهوليم،منهمالفرنج

هنريِالىبالاضافةالتيوتون،فرسانرئيسفوشتفانجنوكنراد

حاكمعموريواخوهاللاتينيةالمقدسبيتقبرصطلأمملكةملكنيأِ

عكا.

نيسان0هـ/096الثانيربيع3فيلعكاالمماليكحصاروبدأ

17الجمعةيومصبيحةوفيالحصارالمسلمونوشددم،1912

عكا،علىالكبيرالهجومكانم1912ايارا!ولر!كل/18جمادى

علتقدالاسلاميةالسناجقكانتحتىالنهارذلكشمسترتفعولم

المما!ليكقوااماموانهزمواشنيعةكسرةالفرنجوانكسر،عكااسوار
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كبيرعددهلكبينماقبرصالىالبحرفيمنهمقسمفهرب،الظافرة

الباقونامااخرونوغرق،الخيلسنابكتحتالزحاملشدةمنهم

بعدعكامدينةالمملوكيةالقواتواجتاحتالاسر.فيوقعوااوفقتلوا

العربيالحكمحظيرةالىواعيدتيوماواربعيناربعةدامحصار

كاملة.سنينوثلآثمائةدامتغربةبعدالاسلامي

الساحلفيالفرنجيةالمقاومةانهيارعكاسقوطعلىترتبوقد

بانفسهمناجيينالادباروولوامعاقلهمباخلاءفبادروا،الشامي

التالية:المدنعلىالشهربقيةفيخليلالاشرفالسلطانواستولى

فامر،قتالبغيروانطرسوسوعثليثوبيروترحيفاوصيداصور

الساحلوخلا991(31!ص)النويري.فهدمتجميعابهدمهاالسَلطان

)بيبرس،راجلهوبهمقيمكلواصبح،والراجلفارسهممن

-128(.ص،التركيةالدولةفيالملوكيةالتحفة،المنصوري

داماحتلالبعدالشامبلادمن.الفرْالوجودانتهىوهكذا

الارضوتطهرتام،192-8901هـ/هـ194عاممائتي

الاستيطاني.الاستعماريالفرنجيالاحتلالمنالشاميةالعربية

http://www.al-maktabeh.com



!
تحليليةدراسة

الوحدويالنهضويالمشروعانجازمنالايوبيالدينصلاحتمكن

النواحيجميعمناستعداداتهاتمانوبعد(الدينصلاح)وحدة

والمذهبية،الطانفيةوالخلافاتالفقعلىوقضى،والخارجيةالداخلية

الفرنج،لمحاربةبكليتهتوجهواقتصاديا،عسكرياقويةدولةوبنى

ام،هـ/583187حطينفيحليفهالنصرفكانوالمكانالزمانوحدد

وقد.المقدسةالمدينةبتحريرفتوحاتهوتوجالفلسطينيالساحلوحرر

الاولثلائة:عناصرعلىتركزكانتاوروبااستراتيجيةانلاحظنا

قسمومحالفةقادتهابفىوالبغضاءالفقوزرعالعربيةالامةتمزيق

مفتتا،ممزقاالعربيالوطنيبقىكيله،والدعمالمساعدةوبذلمنهم

فيمصالحهوعلىوجودهعلىخطورةتشكلكانتوحدةايلان

تكرشمهعلىجاهدينالفرنجعملالذيالثانيالعنصراما.المنطقة

الحملةفيالمعركةمنخرجتفعندما،من!ةمصراخراجوهو

الىالدينصلاحاعادهاوعندما،وفلسطينالقدسضاعتالاولى

ولماهالقدسوتحريرللمسلمينالنصركانالاسلاميالعربيالصف

الفرنجيةالاستراتيجيةكانتمباشرةالقدساحتلالمنالفرنجعجز

فاذا،القاهرةطريقعنيكونالقدساحتلالانعلىتوكدواوروبا

فانواخيرا.مباشرةوالشامالقدستسقطبايديهمالقاهرةسقطت

بممتصادا!سلاميالعربيا!قتصادتدميركانالثالثالعنصر

المحتلقئلمقاووالاعدادوالجهادالنضالحركةرفدفيهامعنصر
http://www.al-maktabeh.com



!
العربيلتدميرالاقتصاداهتمامهمجلوجهواالفرنجفانهناومن

عبرالدوليةالتجارةشريانبقطعالشاموبلادمصرفيالاسلامي

ثمومنالدينصلاحانالا.الاقصىالشرقَمنالقادمالاحمرالبحر

الطرفينحاجةكانتولماالاقتصاد،هذاحمايةعلىقامواالمماليك

التجارةتحييدعلىعملوا،معاوالغربالشرقولسلع،التجارةلهذه

العربوالتجارالتجاريةالقوافلفكانت،الطرفينبينالتجاريوالتبادل

الداخليةالمدنبينتامةبحريةيتنقلونالفرنجوتجاروالمسلمون

وافرنجية.عربيةوالساحلية

بعدنكسةالىتعرضالوحدويالنهضويالمشروعهذاانالا

الخلافدبوقد،ابنائهبينالبلادقسمانبعدالدينصلاحموت

الىمدعاةذلكوكان!فاقتتلوابينهمالشخصيةوالاطماعوالصراع

الفرنجيةالجهوداماموضعفهاالاسلاميةالعربيةالجبهةانهيار

والاماكنالعربيةالمنطقةعلىالسيطرةاعادةفيالمستمرةوالاوروبية

النهضويالمشروعبناءاعادةالعادلالملكحاولوعندما.فيهاالمقدسة

الفرنجية،الحملاتبارسالاجهاضهالىاوروبابادرتالوحدوي

الدلتاعبروالسيردمياطباحتلالمصرعلىالفترةهذهفيوتركزت

امامالمهمةهذهافشلالاسلاميالصفبناءاعادةأنالا،القاهرةالى

وفيالعربيةالارضعلىالحفا!ظفيالاسلاميالعربيالتصميم

الشريف.القدسمقدمتها
--

وفاةبعدْاخرىنكسةالىالوحدويالنهضويالمشروعوتعرض

مرةاوروباوانتهزتابنالْهبينوالخلافالصراعفنشبلالملك!العا
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الذيالصراعهذامنللاستفادةجاهدةوعملتالخلافهذااخرى

املاكهعلىمنهمكليحافظولكي.العسكريالعنفحدالىوصل

تحالفعيسىفالمعظمالاجنبيةبالقوىيستنجدكلبدأاخيهمنخوفا

الىمحمدالكاملارسلبينما،الشرقمنالقادمينالخوارزميةمع

ضدوالمساعدةالعونمنهيطلبصقليةفيالثانيفردريكالامبراطور

مرةالقدسضاعتوهكذا.ذلكفعلانالقدسمدينةلهباذلااخيه

Nسنةمحمدالكامليدعلىاخرى YYk //-AIY"kللخلافنتيجةم

حدثكماتماماوانانيتهم،المسلمينالحكامبينالثقةوانعداموالفرقة

الافضلوتواطأتخاذلبعدماالقدسضاعتعندماالاولىالحملةفي

معهمتحالفاوعقدالفرنجمعالفاطميةالدولةوزيرالجماليبدرابن

سنةالقدساحتلالالىادىمما(والتمزقالعجز)تحالف

فقد،البشريةتاريخفيمجزرةبابشعالفرنجوقام.مهـ/3949901

امرأةولاشيخاولارجلايتركوالم،المقدسةالمدينةسكانكلقتلوا

دماءفيالكاحلحتىتغوصكانتالقدمانحتى،الاوقتلوهطفلاولا

نصرانياومسلمبينيفرقواولمالقدسيالحرمداخلالقدساهالي

هناككانت،الشاميةالساحليةالمدنمعظمفيذلكوحدثيهودياو

الاوروبيةالقواتقبلمنالعربيالانمم!،نلهاتعرضجسديةتصفية

وفلسطين،الاردنتاريخفيدراسات،غوانمة)يوسفالغازية

.12(.ص

المشروعبناءاعادةايوبالديننجمالصالعحاولوعندما

جديده!فرنجيةحملةاوروباوجهت!الوحدويالنهضوي
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فنةمنالمكونةالفتيةبقواتهالايوبيالجيشصمودانالا،مشروعه

الحملةهذهقاندفرنساملكالتاسعلوشىهزيمةالىادى،المماليك

كيالقاهرةالىوتوجهدمياطاحتلانبعدمصرمنطردهثمومن

وبلادالقدستسقطفباحتلالهامصر.باحتلالاوروباحلميحقق

لافشالتحقيقهالىمراراوسعتاوروبا2دركتهواوعتهماوهذا،الشام

اسلامي.عربيوحدوينهضويمشروعاي

فيتقومالايوبية،الدولةاصابتالتيوالضعفالتمزقفترةوفي

وبقيامم،هـ/6480125سنةالمملوكيةالدولةهيجديدةدولةمصر

وفي.كبيرةنكسةالىالوحدويالنهضويالمشروعتعرضالدولةهذه

مصر،ومماليكالشامايوبيةبيننشبالذيالدمويالصراعخضم

بفدادوسقطتهو!ريدعلىالتتارغزوالىالعربيالعالمتعرض

بلادالىالتتاريةالقواتاتجهتثم.مهـ/6561258سنةتدميرهابعد

وجودهااثباتمنتمكنتالناشنةالمملوكيةالدولةانالا،الشام

65سنةجالوتعينمعركةفيالتتارعلىفانتصرت A0136/م،هـ

ظلالخطرهذاانالا.الفراتقاطعفانحسرالتتاريالمدانهتوبذلك

عقدعلىجاهدينالتتارعملكما.الشماليةالشامبلادحدوديهدد

دولةعلىللقضاءالاوروبيةالدولوبعضالشامفرنجمعتحالف

بالفشلباههذامشروعهمانالاالشاموبلادمصرواحتلالالمماليك

اهدافه.يحققولم

عسكرياقويةدولةبناءعاتقهاعلىالناشئةالمملوكيةالدولةصخذت

النهضمويللمشروعالبانيبيبرسالسلطانوظهرا!قتصاديا،
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الدولةوربطالاقتصادفقوى،الداخليةالدولةامورينظم.الوحدوي

قويةتجارةلدولتهوضمن،والاتصالاتالمواصلاتمنهانلةبشكبة

فعلكماتماماوخيْدهالاقتصادهذاوحرر.كثيفاحراواقتصادا

حركةيرفدقوياقتصاديموردالىبحاجةكانلانه،الدينصلاح

الىبحاجةنفسهااوروباوكانت.الفرنجضدوجهادهنضاله

نىاللدبادللمنكثيرالأنالاقتصاديالموردهذااستمرار

مصرسلعونقل،العربيةالمنطقةمعالتجارةعلىقائمااقتصادها

المنطقةالىاوروباسلعونقلاوروبا،الىالاقصىوالشرقوالشام

والبشريةالاقتصاديةفالتنمية.الاقصىالشرقالىثمومنالعربية

ثمالاقوياء.المماليكالسلاطينسياسةفياساسياوهدفاهماكانت

المعاهداتوعقدوتقويتها،الداخليةالجبهةبناهبعدبيبرسالظاهرقام

الىتوجهالبيزنطيةوالدولةالاوروبيةالاجنبيةالدولمعوالاتفاقات

ولم.الاخرىتلوالواحدةيحررهاالفرنجيةوالحصونوالقلاعالمدن

أنذاكظروفهابسببالشامبلادفيالفرنجنجدةمناوروباتتمكن

رأينالذا.العربيةالمنطقةفيالفرنجيالوجودلنجدةالحماسوضعف

تطلبوصارتالذاتيةقواهاعلىتعتمدبداتالفرنجيةالقوىان

ثمبيبرسالمماليكالسلاطينمعوالمعاهداتالهدنعقدوتلتمس

الهدنهذهواستخدموا،لمطالبهمالمماليكاستجابوقد.قلاوون

المعاهداتتلكاعطتهمفقد.الاسلاميةالعربيةالتحريرحركةلصالح

تلكانالىبالاضافة،قادمةتحريريةلمعاركوالاستعدادللراحةفرصة

اكأعطتالادونبعينهااطرافمعتعقدكانتالتيالمعاهدات
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الاخريستطيعاندونفريقمهاجمةفيالحركةحريةالمماليك
معركةلصالحوالمعاهداتالهدنهذهكانتفقدوهكذا.التدخل

ومنبيبرسوبناهنشدهالذيالوحدويالنهضويوللمشروعالتحرير

ينقضهاكانالمعاهداتهذهمعظمانفالملاحظ.قلاوونالسلطانبعده

مهاجمةفيالحقالمماليكالسلاطينيعطيمما،انفسهمالفرنج

الحكمحظيرةالىواعادتهاالشاميةوالقلاعوتحريرالمدنالفرنج

الاسلامي.العربي

بناهالذيالوحدويالنهضويالمشروعانذكرهالجديرومن

تمتعتفقدبافالديني،امتازالمماليكثمومنالدينصلاح

وحقوقهاالدينيةطقوسهاممارسةفيكاملةبحرلةالاثنيةالعناصر

والدروز،واليهودالنصارىهناكفكان،والعسكريةوالسياسيةالمدنية

تيةعليالوحدويالنهضويالمشروعهذاوقام.والشيعة

،والتركمانوا!راد،،والاتراك،العربهناكفكانايضاالعنصرية

قدمتاوروبيةاخرىواقلياتوالجركس،والشهرزدية،الخو!صارزميه،

هذهكل.الدولةفيكبرىعسكريةمناصبحازتثمرقيقشكلعلى

بدايةمعالوحدويالنهضويالمشروعداخلونامفيعاشتالعناصر

داخلوالإثنيةالعنصريةالتعدديةبتلكالعربوقبل،المملوكيالعصر

الثامنالقرنمنتصفمنذتغيرالامرانالا.الاسلاميةالعربيةالدولة

البلادسكانالعربشعرفقدالميلاديعشرالهجري/الرابع

للتشريعاتنتيجةوالظلمبالغبنالشاموبلادمصرفيالاصل!ون

وانتزاع،الدولةمقدراتعلىالاوحدالعنصريوالتسلطا!لمملوكية
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الامراءعلىحربيةاقطاعاتوتوزيعهاالعرباصحابهامنالاراضي

اقناناالشاموبلادمصرفيالعربالاهاليواصبحوالاجناد.والقادة

الظلممنالمواطنونوقاسى.والجهلالفقرفعملهموعبيداللارض

تسلمومن،الجنديةسلكفيالانخراطمنفمنعواالرهيبالاجتماعي

المماليك.طبقةعلىحكراكانتالتي،الدولةفيالاداهـلةالمناصب

ما.وهذامِسِ!بدا،دكتايوهـلاارس!الراط!احكماكانالمملوكيفالحكم

قامتالتيالعديدةالثوراتبمناصرةاوبالئوراتفقاموااثارالعرب

لغةفي)جنسيةنزعةمنطلقمنالمملوكيةالدولةضدالشامبلادفي

المصطلح.لهذاالعصريبالمفهومقوميةنزعةايالعصر(ذلك

نرى،العربيةالمنطقةفيللاحداثاستعراضثاخلالومنوهكذا

النهضويالمشروعداخلوضعفاستكانالعربيالعنصران

الاسلاميةالجماعةانمنطلقمنبذلكوقبل.الاسلاميالوحدوي

والسيطرةالفرنججيةالقوىمنوتحريرهوالوطنالارضلمصلحةتعمل

والشخصيةالعربيالانسانانالا.الاستيطانيةالاستعماريةالاوروبية

التيالعربيةغيرالعناصرقبلمنعادلةغيرمعاملةعوملتالعربية

أبعدفقد،مملوكيةثموأيوبية،ونورية،ورنكية،،سلجوقية:حكمته

المسلمونوالملوكالسلاطينواستقدم،العسكريةعننهائياالعرب

خاصة،عسكريةتربيةوربوا،العالممنمختلفةانحاهمنابيضرقيقأ

بقوتهاالعناصرهذهشعرتولماوعسكرهم.جثدهمجلفكانوا

جديدةدولةوالسسواتورانشاهوهوايوبيسلطاناخرقتلتوسطوتها

ر!عنصرينعلىاعتمدتالتيالمملوكيةالدولةهيعنصرية الجركسي.والعنصر،التركيالعنصر
http://www.al-maktabeh.com



!!
مسهسلطانانريدلاوقالوا،المماليكالحكابمهؤلاهالعربرفض

العناصرهذهولشعورآلفطرة،علتئمولوداسلطانانريدبلالرق

والمقاماتالمساجدببناء4العامةمنيتقربونصاروابالغربةالغريبة

الفرنجضدالجهادلواءورفعوالفقهاءالعلماءوتقريبوالمدارس

ذلكوسبب،الشاموبلادمصرسكانالعربقبولفنالواوالتتار.

والشكيمةوالشدة،منهميأخذلمالترف"لأن:خلدونابنكمايقرل

الكتابدارالعبره)كتاب"شعارهموالرجولةوالبأس،فيهمموجودة

منتصففيتغيرالأمرأنالا1144َ(10،ض4هجلد.م،8191اللبناني

فيينخرالانحلالفبداعشرالميلاديالهجري/الرابعالثافنالقرن

بعضا،بعضهموقتل،السلطةعلىالامراهتنافسبسبب،الدولةجسم

تراجع.فيالدولةوبدأتالبلاد،فيالعامةالاحرالعلىذلكوانعكس

والمماليكوالجيادالمساكنفيوالنعما!لعزمخايلعلىيبقواولكي

منفزادوا،مشروعةغيربطرقالاموالجمعالىعمدوا،والزينة

علىكانذلككل.طلبهافيواشتطوا،منهاواستكثروا،الضرائب

مصرفيالاصليونالبلادسكانالعربرالاهاليالمواطنينحساب

منالعديدانحتى،والعسفوالظلمالجورمنفعانوا.الشاموبلاد

اطلقفقيرةطبقةوكونواالكبرىالمدنالىالارضهجرواالفلاحين

القصبمنعششفيوسكنواالحراميةاو)الحرافيشاسمعليها

لهكانمما،الباديةوحياةالرعيامتهنمنهموقسم(،المدنتلكخارج

الحضاري.وعطائهالعربِيالانسانعلىالسلبياثره

علىجاءالعنصريالتحكمهذاتجاهالعربيةالفعلردةفانفئا
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الرفضهذاوكان"عاشهالذيالصعبالواقعلهذاكاملرفضشكل

المملوكيةالسيطرةضدالعربيةالقوميةالروحلانبعاثمظهراول

مصرفيالمملوكيةالدولةضدقامتالتيبالثوراتوتمثلالاجنبية

.الشاموبلاد

نايعبرالباحثينمنففريق(القومية)بدايةفيخلافوهناك

البشري،المجتمعوجدانمنذللانسانملازمةظاهرةالقوميلشعور

هؤلاهومن.نفسهاالانسانيةقدمقديمةالقوميةسماتبعضوان

الشعوربذورالعصورشهدمرعلىالتاريخانيرىالذيأكوهن(

وتقاليدهم،بارضهمالناسجانبمنالعميقالتمسكفيالقومي

حديثةظاهرةالقوميةانيرىاخروفريق.اقليمهمفيالقائمةوالسلطة

فمنهماوروبا،فيالقوميةبدايةتأريخفيايضاهؤلاءويختلفنسبيا،

الممالكفيالوسطىالقروناواخرفيظهرتالتيالمشاعرانيرىمن

حدودداخلالوحدةالىطريقهافيكانتاواوروبا،فيتوحدتالتي

القوميةانيرونواخرون.القوميةلظاهرةالحقيقيةالبدايةهيمعينة

الفرنسيةالقوميةالروحانيرىمثلا)تيري(ف،ذلكقبلتظهربدأت

بدايةان:يقول)لونجتون(ولكن،الميلاديالتاسعالقرنمنذظهرت

انهافيؤكد)رانكة(أماعشر،الثانيالقرناوائلفيكانتاليقظة

ظهرتانهاوميشيليه()جيزويرىبينماعشر،الثالثالقرنفيظهرت

القو!ميةا)عبدالكريمعشر،والخامسعشرالرابعالقرنينفي 87(.صم،0791،السياسيةوالمذاهب
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و)القومية(،(قومية)ظواهربينللفصلالباحثينبيناجماعوهناك

إذن.الفرنسيةالثورةعهدفيظهرت(الحديثة)القوميةانيقولونفهم

الثوراتفيمبكراظهرت(العربيةالقومية)مظاهربأنالقولنستطيع

)القوميةأما،المملوكيالحكمضدوالشاممصرفيقامتالتي

اواخرمنذأي(الكبرىالعربية)الثورةفيفظهرت(الحديثةالعربية

العشرين.القرنواوائلعشرالتاسعالقرن

القومية()الدولةقيامالىبالدعوةترتبطالتيالقوميةفانكذلك

الىالبشريةالمجتمعاتوتقسمبعينها،امةتخصالتيالسيادةذات

سيادتهافيهتمارساقليمعلىمنهاكلتسيطرمختلفة)جنسيات(

فيالناسمنكبيرةجماعاتتبداانقبللتنموكانتما،المطلقة

لا،بهاصاكخارهعتباوا()مجتمعهااو(ها)بلادأو()بوطنهالاهتماما

فيه.سيادةايةمعارسةلغيرهايحق

لا،الافقوسعةالاحاطةمنمعيناقدرايتطلبهذاانشكولا

كانوقد.ماحدالىالتعليمبانتشارالا،عادةالناسلدىيتوافر

علىالغالبفيوقفااوروبافيالوسطىالعصورأواخرحتىالتعليم

ومحتوى،تفكيرهمبطبيعةيجفحونالذينالمسيحيالدينرجال

نظهرلمولذلك،للدينالشاملةالم!سيادةظلفي)العالمية(الىعقيدتهم

تنموانالممكنمنيكنلمفالقومية،ذلكبعدالاللقوميةالأولىالبذور

العامة.الحياةفيالمشاركةالناستعلمحتى

عنمنأىفينكنلمالعربيةمنطقتنافياننا:القول--وْ

فكريابالعالماتصالعلىكنا،العالميةالفكريةوالتياراتالا!اث
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احداثهمعتتفاعلقلبهفيمنطقتنا.كانتواقتصادياوسياسياوثقافيا

متعلمامثقفامجتمعنا.كانوتعطيتأخذ،المختلفةوتياراتهوافكاره

السياسيةوالحياة،العامةالحياةفيممارستهفيحقهالىتطلع

الدين()ورجالفالعلماءالمملوكيالعصرفيمنهاحرمالتيالاخرى

نظرتهمكانتوالذينالسابقفيكانالذيتأثيرهملهميكنلم

وتلاشىنفوذهمضعفلقد(،الدولة)وعالميةالاسلاممنمستمدة

سنةهولاكويدعلىبغدادفي(العباسية)الخلافةبسقوط

منطلقمنالدولةفيالأخرىالعناصرقبلوافالعرب.مهـ/6561258

يفرقواولمكاملةحقوقهاالعناصرتلكاعطواحكمواوعندماعالميتها،

علىهؤلاءسيطرعندماولكن،والجنسياتالعناصرتلكوبينبينهم

ارضهوصادروا،الحكمعنالعربيالعنصرابعدوا،الدولةمقدرات

المدنيةحعَوقهمنوحرموه!الاقطاعلصاحبوعبداقناوجعلوه

الاسلامية،الدولةعالميةمفهومانتفىوعندما.والعسكريةوالسياسية

ممارسةفيوحقهالحكمفياهليتهالىينظرالعربيالانسانبدأ

المشاعرلديهتتحركفبدات.ووطنهارضهعلىمنهاحرمالتيحقوقه

حكمورفض4العربيةوشخصيتههويتهعلىللمحافظةالقومية

مسلمة.كانتلوحتىالعربيةغيرالاخرىالعناصر

فيظهرتالعربيةللقوميةالاولىالبذوربأنالقومنستطيعاذن

التيالزمنيةالفترةنفسفيتماماعشر،والرابععشرالثالثالقرن

علىقادرايكنلمالعربيالانسانانالا.اوروبافيفيهاظهرت

واثئالعسكريةقدرتهعدمبسببالسلطةعلىالاستحواذ
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بهالذيالجلادسوطوبيدهالاقوىكانفالحاكم،السياسيةالسلطة

علىوصبرالعربيالانسانفاستكانضده.ثورةاوتحرككلينهي

قوةالىسلموهمالذينالمماليكظلممنالكثيروعانىوالجورالظلم

معركةفيالأخيرةانتصاربعد4العثمانيةالدولةهيجديدةاخرى

م.هـ/2291516سنةدابقمرج

سلاطينهمونصبوالنار،بالحديدالعربيةالولاياتالعثمانيونحكم

منطلقمنالخضوعالعربمنوطلبوا،للمسلمينخلفاءانفسهممن

مرةوالعدلالانصافيلقوالمالعربانالا.الاسلاميةالدولةعالمية

الشخصيةطمسجاهداحاولالذيالتركيالعنصرمناخرى

احرارلدىالسخطاثارمما.القوميةلغتهوالغاءبل،العربيةوالهوية

منمنهمقسمونهل،الغربيةبالحضارةاتصلواالذينالعربيةالامة

تحريربضرورةمبشراليعودجامعاتهافيوتعلموثقافتهاعلومها

جامد.ظالممستبدجالْرحكممنالعربيالانسان

عربيةبايديالمرةهذهولكن،الصحوةاوالافاقةكانتوهكذا

يدعلىكانالاولالوحدويالعربيالنهضويفالمشروع،خالصة

الوحدويالمشروعأما،وسلمعليهاللهصلىمحمدالعربيالرسول

الدينصلاحيدعلىعربيااسلاميانهضويامشروعافكانالثاني

وها.والتربيةالمنشاالشامي3لمولدالعراقي،ا!صلالكرديالايوبي

يدعلىقامالثالثالعربيالوحدبالنهضويالمشروعهو

الشريفقيادتهلمجهوحملومصروالعراقالشامفياحرارالعرب

بالوحدةمناديام.1691سنةمكةمنبهمنطقاعلي!
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ظلاممنوخروجهاالعربيةللامةالفضلىوالحياةوالاستقلالوالحرية

الحديث.العصروحضارةوالعلمالنورالىالجالْرالعثمانيالحكم

الحديثالوحدبالعربيالنهضويالمشروععنالتفاصيلمنولمزيد

جديدخطاب4والثانرالملكعليبنالحسين،غوانمة)يوسفانظر

م(.44991عماندارالفكر،العربيةالنهضةلفكر

501
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إ!إإ"إ2يبربرل!حلمل!ث!صزا

تضل!ح

نحو!البمضتحليليةراسة5

والنهرنجحالمللللميربيرال!لححمماهرات

ط
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القدس

محور،وبعدهالشامبلادفيالفرنجيالوجودطيلةالقدسبقيت

الشامبلادفيالاوروبيالغرببهاقامالتيوالمفامراتالحروبَكل

والمسلمينالعربانإلااحتلالها.منوتمكنوا،العربيوالشرق

العقيدةلدىكبيرةأهميةمنالقدستمئلهلماالاحتلالهذارفضوا

صلىمحمدالرسولومسرى،الاولىالمسلمينقبلةفهي،الاسلامية

فيها،الاسلاميةالمقدساتالىبالاضاَفةالسماء،الىوسلمعليهالله

ا!مص!فنمةوالاصلوالهويةالاسمعربيةوانهاكما

هناومنمررإتط(.،94ِط!يهالعدبرجمر!ةشو!نالقلسثمحلة

صلاحيدعلىالفرنجمناستعادتهاعلىوالمسلمون1العربعملفقد

ناا!استعادتهاالفرنجمحاو!تورغمام،هَعم83187سنةالدين

!

القدستسليمرفضالدينصلاحانكيفوراينا،فشلتمحاولاتهم

وارسل.بينهماالصلحمفاوضاتاثناءالاسدقلبريتشاردالى

،هلكواقدوالفرنجالمسلمينانلميقو!الدينصلاحالىريتشارد

الاموالتلفتوقد،بالكليةالفريقينيدمنوخرجتالبلادوخربت

سوىحديثهناكوليسحقه،الامرهذااخذوقد،للطائفتينوالارواح

فيالمسلمونعليهاستولىالذيالمقدس)الصليبوالصليبالقدس

واحد،منايبقلمولوعنه،ننزلمافمتعبدناوالقدسوالبلاد،(،حطين

.ما-هو!للا!ه!يو!خ!منهإ%فيي!وامطل!
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السلطانجة،،النوادرادشدابن1ائؤ!العنِاهدت!من
ارباباستشارانبعدالدينصلاحانإلا29203*2؟.مكص1وركله

وهولكم،هوكمالناأإلقدسافيهاجاءرسالةاليهارسللديهالمشورة

فلاالملأئكة،ومجتمعنبينامسرىفانه،عندكمهوممااعظمعندنا

واما،المسلمينبينبذلكالتلفظعلىنقدررلاعنهننزلانتتصرر

عليها،طارئاكانواستيلاؤكم،الاصلفيلناايضافهيالبلاد

علىاللهاقدركمالو!موماذلكفيالمسلمينمنبهاكانمنلضعف

نكلمنهانحنايدينافيوماقائما،الحربداممامنهاحجرعمارة

السلطانية،النوادرشداد،)ابن..."بهوننتفعمغلةاللهبحمد

392(.مكص!791

اسلاميةعربيةاستراتيجيةكاناسلاميةعربيةبالقدسفالتمسك

القدسالىالحجحريةعلىالمعاهداتنصتفقدذلكومع،زالتوما

ممكنةمساعدةكلوتقديم4العالمانحاءجميعمنالنصارىلطوائف

كلفيبالرعايةالنصارىوالحجاجالمسيحيةالمقدساتوحظيت.لهم

ام(.839،المقدسبيتنيابة،غوانمة)يوسفالاسلاميةالعصور

الجغرافية:الحدودلم

نرىوالفرنجالمسلمينبينالصلحلمعاهداتاستعراضناخلالمن

الهدمهطرالميموكأنةعليها-ا+بتحدقيدالمباقيق")مستقاإلجغرافيةواقعا!كرلمعا11

،-
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وقراها،الموصوفةوبلادها،المعروفةالممالكهذهحدودبجميع

ومعطلها،ومزروعهاوغامرها،وعامرهاوجبلها،وسهلهاوضياعها،

مملكهث!كلفييفمئلماعلىوحصونها،وقلاعهاومياهها،وطرقاتها

031032(.14الاعشى،ج...")القلقشندي"صبح

ماوالاسبتارية،الفرنجمعبيبرسالظاهرمعاهدةفيكذلكوجاء

تقادممنبهاالمعروفةبحدودهامنها،محسوبهو1وماأيلي:

والمصايد،%المواضعمن:بذلكيتعلقوما،الانلهااستقروما،الزمان

وجبلها،سهلهاوالجزائر:والطواحينوالمعاصر،،والبساتينوالملأحات

وما،عيونمنبهاوينبعانهارمنبهايجريوماودائرها،وعامرها،

علىالمناصفاتاراضيفيعمرماوكلعمائر،منبهامبنيهو

43(.مص14جالاعشىهصبح،)القلقشندي.وانهارهاهدورها

علىوبالتفصيلصراحةتنصكانتالمعاهداتجميعفانوهكذا/

تشتملوما،الجغرافيةوحدودهاالاتفاقياتهذهفيالداخلةالمناطق

عامةوكانتواغوار.،وسهولوجبالوأودية،ومزارعقرىمنعليه

السلطاق،حكمتحتالواقعةوالمصرية،الشاميةالبلادلكلشاملة

وقد،الفرنجيالحكمتحتالواقعةللمناطقبالنسبةنفسهوالامر

الفرنجاوالسلطانتخصالتياي)بالخاص(عادةالبلادهذهنعتت

)بالمناصفات(وسمتهاومناطقاملاكعلىنصتالمعاهداتلأنفقط،

الظا!هر)ابن.الفرنجوالحكامالسلطانبينمناصفةانهااي 41(.صوالعصور،الايامتشريف
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هذهوكانت.الطرفينبموافقةجددتاذاالاعليهكانتكماالامورتعود

والجهادالنضالمنجديدةلمرحلةللاستعدادفرصةالمعاهدات

الاستعماريالغربيالفرنجيالاحتلالمنالعربيةالارضلتحرير

الاستيطاني.

يومااربعينلمدةبامانالرعايايكونانعلىالمعاهداتنصتكما

انقضا."وعنديلي:ماجاءفقدتجدد،لمانالهدنةمدةانقضاءبعد

احديمنعولايوما،اربعينمدةالجهتينمنأمنينالتجارتكونالهدنة

42(.14،صالاعشى،ج)صبح،مستقر"العو!ا/الىمنمنهم

:تصفالمناا

الاملاكتلكوتعني)الخاصة(،الاملاكعلىالمعاهداتنصت

الفرنجي،بالحاكمالخاصةالاملاكوتلك،المسلمبالسلطانالخاصة

فياوالسلطةفيعليهااحديشاركهولااحد،فيهاينازعهلابحيث

601(.صعبدالظاهر،)ابنمنهاالمتحصل

القرىوهذه)بالمناصفات(،وصفتماالأملاكمنهناكإلاان

وتكون،الفرنجيةوالاملاكالسلطاناملاكبينعادةتكونوالبلاد

علىالمعاهداتنصتوقدوالفرنجي،الاسلاميالطرفينبينمناصفة

الفرنجي،الطرفمنواخرونالسلطانقبلمننوابهناكيكونأن

ا!رطرينفردلابحيثالمناصفات،بلادعلىالاشرافيتولون
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والشهور:بالسنواتالمعاهداتتحديد

فبعضهاوالشهور،بالسنواتحددتبل،مطلقةالمعاهداتتكنلم

كانانهالا،سنينبعشروالاخر،الرملةكصلحسنواتبثلاثحدد

،ولاطرابلسهدنةفيجاءفقد،الطرفانرغبانبتجديدهايسمح

211(.عبدالظاهرمص)ابن،بتغييرهولااحدهمابموتذلكينقض

المفاوضينمنعليهاالاتفاقبعدالمعاهداتهذهمصادقةمنبدولا

السلطانيحلفهاالتيباليمينعادةالمصادقةوتتم،الجانبينكلامن

ومماالشهود.امامالقسمويكونمكتوبةوتكون4الفرنجيوالحاكم

والتزم"..!احفظها:باليمينالخاصةالنصوصهذهبعضفيجاء

الىاحكامهاعلىالامورواجريفيها،المشروحةشروطهابجميع

فيهاستفتي1ولامنها،شي.فيولافيهااتأولولامدتها،انقضاه

213(.صعبدالظاهر،)ابن..."لنقضها

مريموالسيدةبالانجيليقسمانفبعدالفرنجيالحاكمأما

قدهذهوساعتيهذاوقتيومنأنني5:يقولالنصرانيةرالديانة

وولدهالمنصور،للسلطانالوفاءفيطويتيواصفيت،نيتيأخلصت

التي،المباركةالهدنةهذهتضمنتهماولاولادهملمبجميع،الصالحالملك

والتزمشرطا،شرطاشروطها،بجميع..وأعملالصلحعليهاانعقد

)ابن...".مدتهاانقضاءالىالمذكورةالهدنةهذهفيفصلبكلالوفاء

المدةانقضاءوبعد،بالسنواتمحددةكانت4المعا(هداتمامصهكذاكا
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يكونوان،الطرفينموظفيباتفاقتكونالقراراتجميعوان
بالجباياتوالخاصةالبلادتلكفييتماجراءكلعلىكاملاتفاقبينها

غيربمو!درهمجهةجماستخراجعنجهةتنفرد)!بحيثوا!موال

والفرنجالمسلمينبينقائماكانفالتعاون701(.عبدالظاهر،ص)ابن

كما.وسكانهاالمناطقبتلكالامورالمتعلقةكلفيالمناصفاتبلادفي

للبلادالتطرقالمواطنينأوللعساكرالسماحبعدمالمعاهداتنصت

برفيلاعدوانولاسرقةولاضررأوبأذيةالمعاهداتفيدخلتالتي

.(901يصالظاهرعبدابن)بحرولا

المناصفاتج!بلدفيالجبايات

مناصفةتكونبانعليهايتفقالتيالمناطقالمعاهداتحددتوقد

والعداد،والشتويةالصيفيةالغلاتمنمافيهاكلعلىالطرفينبين

تكونبحيثأخرىضرائبايةاو،الماشيةعلىضريبةمنيؤخذ)ما

أما32(0الص4الاعشى،ج)صبح.والفرنجالسلطانبينمناصفة

علىاوالبحرسواحلبكلىمصمائدمنالمناصفاتأرضمتحصل

والفرنجي،الاسلاميالطرفينبينمناصفةيقسمالأنهار،شواطىء

)طعامالقشجميععلىبالاستحواذللسلطانالفرنجيسمحبينما

وكذلك.عليهيتفقالمالمنبمبلغالفرنجفيعوضوبالمقابل(،المواشي

طواحينمنالمناصفاتارضفيالمياهسيلعلىتقامالتيا!لمنِبشاِتِ
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منالاولاثنانالاموالبجمعويقوم،مناصفةمتحصلهايكون،وغيره

الفرنج.اميراوملكناحيةمنوالثاني،السلطانجهة

المواننمنالمتحصلةالضرانبتكونانعلىالمعاهداتوتطرقت

الظاهربينالصلحمعاهدةفيجاءفقد،الطرفينبينمناصفةوالتجار

والمراسيالموانيءمنهوما:ا"ولكلمايليوالفرنجوالاسبتاربيبرس

من(:الحاليةسوريا)شمالالمرقببحصنجميعهاالمعروفةالبحرلة

وماهيتكونمرقبة،لحدودالمجاورةالقنْطرةميناءالىبْلَدهميناه

والواردينالصادرينمنالمستخرجةالحقوقمنمنهايتحصل

منالحسباناتبهوتشهدارتفاعها،عليهينعقدوماوالتجار،

علىالبضائعاجناسمنذلكفييدخلوما.مناصفةالصادرين

تغييرغيرمنالجاريةالعادةعلىمناصفةمنهالحقاختلافها،يؤخذ

التيالبضالْعفيعادتهمعلىالحقوقمنالتجارتجريبل.لقاعدة

4(.هدص14ج،الأعشى)صبحكانمنكائناوالمتجر،يحضرونها

فقدلك،-َلاتفاْوفرضهاَبالرسوميتعلقمااما

الحقوق،أخذالمناصفاتبلادمن"يتحصل:مايليالمعاهداتفيجاء

المقررةوالحقوق،والطواحينوالبساتينوالطرقاتالمقاسماتوسائر

باتفاقشيءلكليكونانعلىاجناسها،اختلافعلىالفدنعلى

"جديدةرسومبفرضأوبقرارأخرعلىطرفينفردالطرف!يولانواب

46(.,14الاعشى،ج)صبح
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المناصفات:بلادفيلأمن5

كلمنالمناصفاتبلادحمايةالطرفينعلىبأنالمعاهداتفيوجاء

عدمالسلاطينعلىوانغيرها،أوعسكريةاعتداءاتسواهطارق

ارضالىالدخولمنوالتركمانالعربانمنكانلأيالسماح

فله،الهدنةهذهفيالداخلينالفرنجمحاربة)نيتهكانتانالمناصفات

33(.يص14ج،الأعشى)صبح.ذلك(منالمنع

المناصفات:بلادوعمارةالسكانْخَ

وتنقلهمالجانبينمنالسكانحركةحريةعلىالمعاهداتنصت

وعنايةرعا"يةالجهتينمنطلبكما،بذلكرغبوااناليهاوعودتهم

ويحرصيجتهدالجهتينمنكلاان"وعلىالمناصفات.بلادوعمارة

مناليهادخلومنوطاقتهبجهدهالمذكورةالمناصفاتبلدعمارةعلى

منأوا!راد،منأو،العربمنأوأوالتركمان،بدوابالفلاحين

للسلطانالنصفيكون،العادةكجاريالعِدادعليهمكانغيرهم

32(.14!صج،الأعشى)صبحالاسبتار"لبيتوالنصف

فيهمالامرفانالمناصفات،بلادفيبالفلاحينيتعلقفيماأما

يكونانشريطة،السلطاننائبالىراجعوالجبايةوالاطلاقبالحبس

بشريعةالمخالفينعلىيحكمانعلى،الفرنجنائبمعباتفاقذلك

شريعةبمقتضىفيهيحكمنصرانياكانوانمسلما،كانانالاسلام

معفونالمناصفاتبلادفيالفلاحينجميعوانكما.كامارته
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والحاكمةالاداريةالسلطةانيعنيوهذا،الطرفينكلامنالسخرمن

سملمونموظفونوهناك،الطرفينبفىمشتركةالمناصفاتبلادفي

قدكانواانللسكانالعودةحريةالمعاهداتاعطتكما.فرنجوأخرون

مناحدبمنعيتقدم"لاالجانبينكلامنقراهماواراضيهمعننزحوا

والسكناليها،الرجوعمنالمناصفاتبلادبسكنىالمعروفينالفلاحين

واعطت.33(يص41،جالأعشى)صبح".العوداختاروااذافيها

يؤخذاندونالمناصفاتأراضيفيالرعيحريةالطرفينالمعاهدات

وأمعارضتهايجوزلاأنهالىبالاضافة،ضريبةأيةمواشيهمعلى

33(.،ص\4ج،الأعشى)صبح.منعها

ويطبق،الجانبينمنالخاصةادارتهالهاالمناصفاتفأرضإذن

الزراعةحريةالفلاحونواعطيفقط،رعاياهعلىطرفكلقانونفيها

ماوكل.والحمايةوالاستقرارالامنالطرفانمنحهاكما،والتنقل

يسمىماهناكانأي،الطرفينبينمناصفةيكونمنهايتحصل

بينهما.(السلمي)بالتعايش

الأمني:لتعاينلحم

للافرادالامنتوفيرعلىتؤكدنصوصالصلحمعاهداتفيجاء

المنقولةللأموالالأمنهذايكونوان.أجناسهمجميععلىوالرعايا

وأموالومواشيومدنوقلاعومزارعأراضيمنالمنقولةوغير

الطرفين!كلامنغاراتاو3اذيةلأيةتتعرضلابأن،وغلال
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خاص،هوماالمباركةالهدنةهذهفيالداخلةالمشروحةالبلادهذه
كما41(.صعبدالظاهر،)ابنبها".ومنمطمئنةامنةمناصفةهووما

جاءفقدالطر-فينالرعايالجميعالأمنمنحعلىالمعاهداتنصت

لكلساكرمن!!،معافي
الناساجناسوسالْر،وفلاحينواكرادوتركمانعربورعاياوجند

وعلىواديانهم،اشكالهموتغايرأجناسهماختلافعلى،أجمعين

تغايرعلىوالاموالأصوافهاوأوبارها،تغايرعلىومواشيهمأموالهم

اعطتفقدبالفرنجيتعلقماأما1(00عبدالظاهر،صه)ابنأجناسها

ماجاءفقدوتجارهاوعسكرهاسكانهالجميعالامنصورمعاهدة

هي،مطمئنةامنةصوربمالكةالمختلفةالبلادهذهتكونان"علىيلي:

علىوتجارهاورعيتهاورجالتهاوخيالتهاعسكرهامنفيهاومن

وورودهم،صدورهمحالتيفيومواشيهم،واولادهمواموالهمانفسهم

عبدالظاهر،ص701(.)ابن.الهدنةهذهاخرالىواقامتهموسفرهم

عنالمملوكيةالدولةااناَ-ْالاتفاونصت

آلىوصولهمقبل،أوروبامنقادمةجديدةفرنجيةعسكريةحركةاية

.-ودسمعدوخذ-حسبشهري!،ميهاْالسواحل

الطرفينجخدبر!مةتتاريةهنأك!ركةكانتوان

مناليهسبقمن"فأيالتحركاتهذهعنالاخرالطرفيبلغان

وعلى42(.صعبدالظاهر،بىالجهه!ع!سحرىالجهتين

،الشامدتدخلتتاريةقواتف!ولعسكريةايالوقوفالفرنج

اليه"قدرتهمتصلبماوبلادهمورعيتمنفوسهمعنيدرعواأن"و

4(.2)ا!عبدالظاهر،ص
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مولانابلادحفظ5صورمالكةتلتزمبأنصور،معاهدةفيوجاء

وسانرغريبةرجلأومفسد،اومتجرممنجهتهامنالسلطان

إغارةاوبأذيةالسلطانمرلانابلادالىبلادهامنيتطرق،الافرنجية

هذهفيجاءكما901(.صعبدالظاهر،)ابن".عدوانأوفسادأو

الفرنجيةسانرمناحداتوافقلاأنصورمالكةعلىبأنالمعاهدة

تساعدلاانوعليها،،رعاياهاوالمسلمينلبلادأذيةفيهأمرأيعلى

عبدالظاهر،)ابن".رسالةولااشارةولا،كتابةاوبرمزذلكعلىأحدا

وان5:مايليالموضوعهذاحولطرابلسمعاهدةفيوجاء901(.ص

ولاخط،ولابرمزعليهيتفقولا،السلطاناعداءمنلاحديحسنلا

211(.صالظاهر،عبد)ابن".مشافهةولامكاتبةيولامراسلة

يتعرضلابأنالاسبتاريةمعبيبرسالظاهرمعاهدةونصت

يتعرض:هولايقولفالنص،أذيةبأيةالاسبتاريةبلادالىالمسلمون

بلادالىالهدنةهذهفيالداخلةالبلادهذهمنكافةالمسلمينمنأحد

هذهمنالفرنجةجميعمنأحديتعرضولا،إغارةأوبأذيةالاسبتارية

الاسبتارنوابيدفيالجاريةبحدودها،الهدنةهذهفيالداخلةالبلاد

الأعشى،)صبحاغارة".اوبأذيةالظاهرالملكبلادالى،أيديهموفي

بيتيمكنلاأنه"وعلىايضا:المعاهدةفيوجاه36(.14!صج

بلادنا،الىالبحرفيولاالبرفيغريبةرِجلدخولمنالاسبتارية

الاورعيتنا،وحصوننابلادناوعلى،الدولةعلىيعودضررولابأذية

0(..كص14ج،الأعشى)صبح".متوجملكصحبةغالبةيدأيكونواان

توفيرالا!علىواكدتنصتالصلحمعاهداتفانوهكذا
http://www.al-maktabeh.com



!
الفرنجيةالقواتمعالتعاونأو،العسكريةبالاعتداهتالسماحوعدم

حاعنهاالاخباروضرورة،الاسلاميةالبلادالىالقادمةالاوروبية

منععلىالمعاهداتنصتكمااوروبا.منبتحركهاالشامفرنجسماع

نابمعنى،الجانبينكلافيأفراداوفئةايةبهتقومعدرانيعملأي

دامتماوباتفاقهمابينهماقائماكانوالعسكريالامنيالتعاون

بعدمالاسبتارمعبيبرسالظاهرمعاهدةنصتكما.قائمةالهدنة

بلاددخولمنواكرادوعربانتركمانمنالمسلمينلرعاياالسماح

تقوملاكيوذلك،رضاهاوالاسبتاربيتمعاتفاقبغيرالمناصفات

وبلدالمناصفاتببلدفساداوضرراعمالبأيةالجماعاتهذه

فيوالمسيحيةالفرنجيةالأقلياتأرواححمايةهذاويعني.النصارى

الأعشى،)صبح.الصلحاتفاقياتنطاقفيالداخلةالشاميةالأراضي

93(.14!صج

ول(لمستوطناتا)لتحصيناتاءبنا

ببناءلهمالسماحعدمالفرنجمعمعاهداتهمفيالمسلمونأكد

نايمكنالتيوالشاميةالفلسطينيةالاراضيفيوالحصونالقلاع

"وليس.الاسلاميوالاستراتيجيالعسكريالواقععلىخطورةتشكل

عنخارجهومماوصيداوعثليثعكاغيرفييجددواانللفرنج

حصناولابرجاولاقلعةولاسوراالثلاثالجهاتهذهفيالاسوار

ضوركمالانص!سشحدمعابناةْصىلكةالملكهعبدمرلطاجرهر.ا)1!يليمستجدعلى
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يمنعممابهيتحصنماولاخندقحفرولاسور،تجديدولاقلعة

1(.90صعبدالظاهر،)ابناويدفع".

الامرهذاحولالاسبتارمعبيبرسالظاهرمعاهدةفيوجاء

فيولا،عمارةالقلعةفيولاقلعةعمارةيجدددنلاأنهم"على:مايلي

فيولاربضهافيعمارةيجددونولا...ابراجهافيولاالبدنة

وأ،خندقعمارةاوخندقحفريجددونولاابراجها،فيولا4سورها

بقطعتحصن،أوعمارةتحصناوجبل،أوقطع،خندقبنايةتجدد

94(.مص14ج،الأعشى)صبح".يدفعاويمنعلتحصينمنسوباجبل

اكدوافقدلذلك،طارئينالفرنجيعتبرونكانواالمسلمينفانوهكذا

عسكرياانفسهمتقويةلهميجوزلاانهعلىالمعاهداتفي

مستجدةدفاعيةاماكناوجديدةتحصيناتببناءوذلك4واستراتيجيا

عليهم.خطراتشكلانيمكن

:المياه

اكانتسواه،المياهموضوعوالفرنجالمسلمينمعاهداتتنسلم

بالمياهالفرنجقصرفحريةعلىنصتفقد،الينابيعاوالانهارمياه

فتكونالمناصفاتبلادفيالواقعةالمياهأمااملاكهم،ضمنالراقعة

الوطأةفي"وما:مايليعكاهدنةفيجاءفقد.الطرفينبينمناصفة

وسكور،جاريةومياهوقني،وطواحينلمجساتينوعيونومياهانهارمن

ذ!لكاومالهم.خاصايكوناراضيهمتسقيقديمةعادةبهالهم
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)ابنبكمالها".وولدهالسلطانلمولاناتكونجميعهاالجبليةالبلادمن

صورمعاهدةفينصهناكالموضوعنفسوفي41(.صعبدالظاهر،

وابراجوطواحينوانهارومزارعقرىمنعليهتشتمل"وما:يقول

معبيبرسالظاهرمعاهدةأما1(00صهعبدالظاهر،)ابن".وبساتين

منالبلادهذهجميعفي"وما:مايليفيهافجاهوالاسبتارالفرنج

العين،ووجوه،وملاحاترمصايد،وعمانر،،وطواحين،بساتين

وما،المستخرجةوالحقوقوالقطاني،والشتويةالصيفيةوالمستفلات

بينمناصفةيكونوبيادرها،الربضلاهلالفدنمنمزروعهو

t(.4!ص14جالاعشى،)صبح(.نصفينالاسبتاربيتوبينالسلطان

الفريستخدمهاكانوعيونوسيولانهارمنالمياهفانوهكذا

الجبليةالاخرىالمناطقالمياهْاماتبقىاملا!كهم

الميافارض0،1للفرحقوقلاللسلطانملكفهي

الطرفين.بينمناصفةفتكونالمناصفات

Q.حرية NA I-المتوسطالبحرفيالقرصنةومحاربة

والسواحلالمتوسطالبحرفيالملاحةحريةعلىالمعاهداتنصت

السلطانمولانا)سفن(شوانيان"وعلى،الاسلاميةللسفنالشامية

البلادفيلاذيةتتعرضلا،وخرجتعمرتمتى،ولدهوشواني

كما.L(1صعبدالظاهر،)ابنعليها،.الهدنةانعقدتالتيالساحلمة

التسهيلاتكلالفرنجيةالمواننتقدمانعلىنصتا!المعاهدات
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وان.والمياهبالطعامالتزودمنالموانىء،تلكفيالسفنلهذهاللازمة

الموانن،تلكفيباصلاحهافيسمح،للعطبالسفنتلكبعضتعرضت

تحملهاالتيوالبضاثعالسلعجميعردالفرنجذلك،فعلىتعذروان

عبدالظاهر،)ابننقصاندونكاملةاصحابهاالىالسفنتلك

41(.ص

البحرفيالمتواجدين()القراصنةمحاربةعلىالمعاهداتوأكدت

الطرفينمنايموانئالىبالدخوللهمالسماحوعدم،المتوسط

وعلى،المياهاوبالطعامالتزوداجلمنوذلكوالفرنجي،الاسلامي

منالبحرحراميةيمكنونلا"انهم،عليهمالقبضالقاءالطرفين

،يمسكوهمنهمباحدظفرواوانماء،حملمنولا،عندهممنالزوادة

اليه،وتسلمصاحبهايحضرحتىيمسكوابضالْععندهمباعواوان

)ابنالاعتماد".هذاالحراميةامرفيالسلطانمولانايعتمدوكذلك

وغيرهاالاقليميةالمياهكذلكشملتفالاتفاقيات42(.صعبدالظاهر،

القرصنةمنالبحريةالملأحةحركةوحماية،المتوسطالبحرفي

البحرية.

والتنقل:التجارةحرية!

السلطانانحتى،خاصةاهميةالتجارةوالفرنجالمسلمونأعطى

الموردهذاالىمنهماكللحاجةالتجارةحئدقدالدينصلاح

!االدوليةالتجارةوسطاءكانوافالمسلمون،الاقتصادي
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السلعهذهالىبحاجةكانتالايطاليةوالمدن!والفرنجالاقصىالشرق

الشاميةالمواننمعالدوليةالتجارةحركةعلىقالْماقتصادهالان

العصورفيقائماالامرهذاظلوقد،المتوسطالبحرعبروالمصرية

اللاحقة.

حريةعلىالدراسةموضوعالصلحمعاهداتفيجاءفقد

في!وحاالطرفينبينالتجاريةوالقوافلللافرادالتنقلوحرية،التجارة

اشتملتوما،المذكورةالممالكهذهتكونانمع!صوريمعلى

والقاطنينبهاالساكنيناجمعينالناسسائرمنفيهاومن،عليه

علىمطمئنينامنينوالسفارالتجارمنوفيهاومنهااليها،والمترددين

وسفرهموورودهمصدورهمحالتيفيومواشيهمواموالهمانفسهم

التنقلحريةتكونانعلى01(،صهعبدالظاهر،)ابن".وإقامتهم

المناصفات.وبلادالخاصةللبلادوالتجارةوالسفر

صورمعاهدةأكدتفقدوالبحريةالبريةالتجارةحريةوبخصوص

يتردد!قالجهتينمنوالمترددينوالسفارالتجارأن"وعلى:مايليعلى

نفوسهمعلىمطمئنينامنين4ويصددلنويوردونويشترونويبيعون

منبهالعوائدجرتماغيرشيءعليهميحدثلاأنهموعلىواموالهم،

ناوعلىحالتها،علىالبيعفيحالهامستقرالممنوعاتوان.الجهتين

من-منهافرقةكلتكونالبحر،فيالمترددةالجهتينمنالمراكب

والمراسيالبحورفيمطمئنة،الأخرىالفرقةمنامنةالفرقتين

الجهةعنالأذيةكفالجهتينحهئفة(من5و)ابخر!داتلترهرالدثخولا
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بينالمتبادلةالتجارةعلىالضرانبتحصيلعلىالمعاهداتونصت

راسهيمعلىالمهمةبهذهمو-موَْلذلكعِينوقدالطرفين

والاجناد،الموظفينمنعدديعاونهالسلطانيعينهموظفوهو)المشد!

منعه"لجبما!ناخخ!الفرلدخيلماكلِلرا!ن
)ابنالمَقررة"الضمرالْباستيفابعدبالمرورالاخرىللسلعوسممحون

الافرادتنقلحريةالمعاهداتتغفلولم211(.صالظاهر،عبد

نا"وتقرر:والشراءللبيعوِللتحاالجانبينكلامنوالفلاحين

بيعهمفيومتصرفينوغادينرانحينالاسبتاربيتفلاحويكون

الجهتينمناحدتعدىوان.عليهماحديتعدىلامطمننينوشرالْهم،

يوما،عشرخمسةالمهلةتكوننهار،أوليلفي،طريقاوسوقفي

الاعشى،)صبح".بينهمالخيرالايكونفماكلها،الشكوىردتفان

ردفعليهرفضوان،يحلفرفضفان،اليمينفعليهوالا3(،!صه14ج

الاسلاميالجانبينكلافيوالسلعللتجارحمايةهناكإذن.الأذية

والفرنجي.

التجارةحريةحولالاسبتارمعبيبرسالظاهرمعاهدةفيوجاه

فقدهذهالصلحلاتفاقياتحيةصورةيعطيناماالجانبينبينوالتنقل

الجهاتهذهجميعمنوالمترددينوالسفارالتجارأن"وعلىجاه؟

الفرنجيةوالجهةالاسلاميةالجهة:الجهتينمنأمنينيكونون،المذكورة

النفوس-علىعليهاالهدنةهذهوقعتالتيالبلادفي4والنصرانية

ونوابه،السلطانيحميهمبهم،يتعلقوما،والدوابوالاموال

ا!لصلحالواقع،المباركةالهدنةهذهفيالداخلةالبلادويتعاهدون
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فيالاسبتاربيتهحميهم،المسلمينجميعمنالمناصفات-بلدوفي

الفرنجمنالمناصفاتبلدوفي،الصلحعليهاالواقعبلادهم

جميعمنوالمسافرونالتجاريترددانوعلى.كافةوالنصارى

هذهعقدفي،الداخلةالطرقمناختاروهطريقأيعلى،المترددين

وبلادالظاهر،بالملكالمختصةالمباركةالهدنةهذهفيالداخلةالبلاد

يكوصن،والمناصفاتالاسبتاربيتوخاصالمناصفات،وبلادمعاهدية

النفوسعلىمطمئنينامنينالجهتينفيوالمترددونالساكنون

الأعشى،)صبحء.الأخرىالجهةجهةكلتحمي،والأموال

37(.،ص14ج

وذلك،الطرفينمندركعليهامحميةتكونفانفالطرقا

دونكاهلةبحريةالطرفينبينوالتنقلالتجارةحركةحمايةاجلمن

السلعانسياببضرورةالطرفيناهتماميوْكدوهذافزع،اوخوف

--
رسومفرضعدمعلىالمعاهداتونصت.عوالْقدونبينهماوالتجارة

جرا،اوبراالطرفينبينالمتنقلة-!التجاتجد

كذلك.البحرلةالتجارةحركةوحمايةحراسةعلىواكدت

بيروتمعبيبرسالظاهرعقدهاالتيالصلحمعاهدةفيجاءفقد

مطمثنينامنينواليهاالبلادهذهمنالمترددينجميع"ويكونيلي:ما

وجميعوغلمانها،(بيروت)ملكةمنوبضائعهمواموالهمنفوسهمعلى

مراكبهاومنونهارا،ليلاوبحرا،،برا،وطاعتهاحكمهافيهرمن

أنفسهمعلىأ/منينيكونونوغلمانهاالملكةرعيةكذلكفئانيها.
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هوومن،وغلمانهنوابهجميعومنالسلطانومن،وبضائعهمواموالهم

،السلطانبلادوجميع،ونهاراليلا،وبحرابرا،ءوطاعتهحكمهتحت

المترددينالتجارمنأحدعلىيحددالاوشوانيه،وعلىمراكبهومن

والقواعد،المستمرةالعرالْدعلىيجرونبل،عادةبهتجرلمرسم

41(.14،صج،الأعشى)صبحالجهتين!!منالمستقرة

الىتصلحتىالمراكبحراسةعلىهذهالهدنةإتفاقيةنصتكما

التجارأن"وعلىذلك،علىرسومأخذدونالطرفينكلامنموانئها

مامتى،والنصارىالمسلمينبلادمنبالبضائعوالمترددينالسفارة

غيرمنالجهتينبخفارةيتوجهون،أعلاهالمحدودةالموانيمنخرجوا

يخرجهمأنالى،نفوسهمالىمنسوبشئالخفارةمنيتناوللاحق:

ومتى.الجهتينحفظتحت،مطمئنينامنينالبحرالىويحضرهم

وموانيهمهالاسبتاربلادالىالسلطانمملكةمنالتجاروصل

14،ص47(.جالاعشى،)صبح"،الجهتينمنالخفارةعلىفالترتيب

وأعقابدونوميسرةمباحةالطرفينبينالتنقلحريةفانوهكذا

ويمعلقبهمدومنمووطمأنفسهعلىأمنينيكونوناعاقات:

البر،فيمملكتنافيالجارية!درودهبمدناصدورهمحالفي

الأعشى،)صبححكمنا"،فيالجاريةوالبلادبالمملكةنوابناومنمنا

معاهداتأولتهاالتيالكبيرةالأهميةعلىدليلوهذا47(.14،صج

فقدالطرفينبينالأفرادوتنقل،والبحريةالبريةالتجارةلحركةالصلح

.والاطمئنانالامانوالفرنجيالاسلاميالطرفانمنحهم
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المقدسة:الأماكنوزيارةالعبادةحرية

علىنصتفقدفلسطينفيالمقدسةالاماكنالمعاهداتتغفللم

الكنائسَتلكبزيارتها،للنصارىوالسماحفيها،العبادةحرية

الوصولحريةاعطائهممعلجم،وبيت-وِالناصرة،القدسفيالموجودة

والرهبانالقسسوصولوتأمين،كنائسهافيمالصلاةواداء،اليها

يكونبحيثالناصرةكنيسةزوارلاقامةمعينةبيوتوتخصيصالهيا،

البلادحدودالىوحضورهمتوجههمفيمطمئنين"امنينالجفيغ

)ابن"،والرهبانالاقساءالىيتعرضولا،الهدنةهذهفيالداخلة

(.3fصعبدالظاهر،

واملاكواملاكها،الكنائسأوقافحمايةعلىالمعاهداتنصتكما

التيالجهاتهذه:"وجميعطرابلسمعاهدةفيفجاء،الفرسانبعض

الاسبتاربيتمع،الصلحفيدخلتالتيالمرقبومناصفاتذكرناها،

احدوعدتها،الهدنةفيالمعينةوبلادها،وعرقا...ومدينتهوبلده

وعشرينأحدوعدتهاوالكنائسللخيالةهووما،ناحيةوخمسون

21(.صعبدالظاهر،)ابن."،..بلدا

بهتمتعالدخصالذيالتسامحالسابقةالنصوصخلالفمن

الاديانلكلبحريةالدينيةالطقوسممارسةحريةأعطىالذىالاسلام

الوصو-منوتمكينهمرعاياها،حمايةعلىوالظكيد،الثلاثةالسماوية

لهتم.الحمايةوتوفيروالناصر!ح!وبيتمقدسا!!القدسالى

المختلفةالاسلاميةالعصورطيلةسادياالامر!ا
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عام:أحكام
منوالتسحب،والسرقةالحريمة:بقضاياالأحكامهذهوتختص

وشريعةانظمةحسبيكونالقضاياهذهفيفالبت،اخرىالىجهةِ

مسلماالقاتلكانفان،القاتل)ووجدشخصقتلفاذاطرف،كل

سياسةتقتضيهبماالمنصور،الملكالسلطانمولانانوابفيهيحكم

)مثلا(،صورأهلمننصرانياكانوان،المطهرةالشريفةالسلطنة

مننانببحضورجهةكلصور،مالكةمرجريتالملكةفيهتحكم

وذلك...الجهتينأحكامتقتضيهبمافيهالحكميباشر،الأخرىالجهة

مولانانوابذلكيتولى،واغتالواسرفتعدىمنكلفيالحكميكون

مالكةالملكةنوابيتولاهالنصرانيوتأديب،المسلمتأديبالسلطان

1(..صولعبدالظاهر،)ابنصور.

فيهيحكمالقاتلعرففان،الجريمةمقاومةعلىالمعاهداتونصت

التيالقراياأهلمنالديةتؤخذيعرفلموان،السابقالنصحسب

ذلكويعتمد،واحدةجملةوتأديبالهمجناية،الشخصذلكفيهايقتل

عبدالظاهر،)ابنمعهبمايردالجانبينمناحدهربوان،الجهتينمن

الجريمة.مكافحةمجالفييتعاونونبذلكوهم801(.ص

عنبالكشفممكنجهدبكلطرفكليقوم،بالسرقةيتعلقوفيما

للقتلبالنسبةالامرويجريالاخر،الطرفبلادالىتوجهتانالسرقة

هربوان،العوضفيؤخذيعرفلموان،يقتلالقاتلعرففان

الماثجميعأعيد،لغيرهمالومعهالأخرىالجهةالىالشخص

!-
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الاسبتارمعبيبرسالظاهرمعاهدةانإلاوالعود.المقامبينفيخير

ويعاد،الطرفينبلادالىالمتسحبينالاشخاصيعادانعلىنصت

ذهبا،،!ودراهماو،وقماشخيلأومالمنيحملونهكانوامامعهم

واالفرنجمنجهتهممنأحدتسحب"اذا.الناسبهيتعاملوما

لىسملميمسكنوابناجهةالىوصلاو،الشريفةابوابناالىالنصارى

كانانيصلماوجميعوالعدةوالأقمشةالخيلمنمعه:يحضربما

ويأخذون،للفرنجمعهبماذلكوشملموننوابنا،يمسكه4كثيرااوقليلا

الأعشى،)صبحمعه!،حضربمابتسليمهبذلكالخطوط

المجرمينتسليم)باتفاقيةيسمىماهناكانأي94(140،صج

وفقذلكويتم،معهماحضروهوماالأشخاصيعادبأن(،واللصوص

.بالاستلامموقعرسميايصال
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خاتمة:

المسلمينبينعقدتالتيالصلحمعاهداتلنصوصالمتتبعان
الزمنيةالمدة،الجغرافيةالحدودشيء:كلشملتبأنهايرى،والفرنج

المناصفات،أملاك،الخاصةالأملاك،الأمن،المعاهداتبهذهالخاصة

والرسمالضرانب،والمزا،المياهالمستوطناتاوأ!تحصيناتبنا

بينالتجارةحرالافراد،تنقلحرية،القراصنةمحاربة،الملاحةحرية

كلامنوالتتاتالاوروبيةالاخطارمقاومة،وبحرابراالطرفين

علىبالاعتد!السماحعدم،المجالهذافيالمشتظالتعاالطرفين

ح!حيبمأوالعسكريةالقواتمنالطرفينواملاكأراضمي

ونوآلحنموبيتَوالناصرةالمقدففسالمقدسةالاماعنلزيارة

منذللقًغيرآلىوسرقتلمنالقضاثالجريمةمجافي

الامور.

في!الثقايسمىماعلىتنصلمالمعاهداتانالا

لأنهموذلك،انذاكالأمرهذاليعنيهميكنلمفالمسلمونالحاضر،وقتنا

الشامبلادفيوجودهمأثناءفالفرنج،مدنيةوالأقوىحضارةا!ثر

منونهلوا،الاسلاميةالعربيةبالحضارةوتاْثرواالعربيةاللغةتعلموا

والعلومالحضارةنقلنوافذمننافذةكانوابل،المسلمينالعربعلوم

لغاتهم،الىترجمتأنبعد،الأوروبيالغربالى4الاسلاميةالعربية

لموالمسلمونفالعرب.الاوروبيةالنهضةأساسبعدفيماواصبحت

لأنهم،الثقافيةالناحيةمنالاوروبيوالغربالفرنجيخشونيكونوا

.!اوالثقافيةالعلميةالنواحيمنتقدماوالاكثر،ثقافةالأرقى
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الالبسةلبسوافقد،الفرنجيالمجتمعفياثرنانحنبلمجتمعاتنا،في

بعضهموتزوج،الاسلاميةالعربيةالعاداتببعضوتأثروا،الشرقية

العربيبالمجتمعبعدفيماالفرنجاندمجلقد،شرقياتنساءمن

لقد،وتقاليدهقيمهعلىتأثيرلهميكنولمفيهوذابوابل،الاسلامي

فلسطينفيالعسكريوجودهمانها.بعدالقلةهذهاستوعبنا

والمجتمعوالثقافةالحضارةبوتقةفيوانصهروا،الشاميوالساحل

.!إ.إ..شيهلاوكأنهموانتهوا،منهاجزهواصبحوا،الاسلاميالعربي

ويأخذواجديد،منقراعتهويعيدوا،تاريخهمالآنالعربيتمثلفهل

اعادةوعليهم،الحضاريةبموروثاتهماقوياءفهم؟والدروسالعبرمنه

مع،قويةعلميةالسسعلى،العربيالوحدويالنهضويالمشروعبناء

حقوقهممارسةفي،منقوصةغيركاملةحريتهالعربيالانساناعطاه

السياسيةوالتعدديةوالكتابوالكلمةوالتعلمالعيشفيبحرية

الاحاديةونبذ،المؤسسينظامهوبناء،الانسانيةحقوقهواحمْرام

اشكالهاكانتمهماالديكتاتوريةومحاربة،والحزبللشخصوالفردية

ثابتة،بخطىوالعشرينالحاديالقرننحووالتقدم،وانماطها

عسكريةوقوة،متطورةوتكنولوجياقوي،حرباقتصادمسلحين

والرقي،التقدماشكالبكلالعربيلاثسانناعصريةوترلجة،متقدمة

الفرقةونبذ،وثباتوثقةبقوةالعربيةوالهويةالعربيةالشخصيةوابراز

والتعصبوالتزمتالتطرفومحاربة،الواحدةالأمةابناهبينوالخلاف

فيعنثأعظمىقوووتمانكونالمتقدقيمدالفويالمميت،الوطننمك!تان
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واذابة،العربيتدميرالانسانالىتهدفالتيبمشاريعهنأبهلا،العالم

فيخلقهالىيسعونواقليمجديد،نظامفيقوميتهوانهاهشخصيته

منيدورماالىنتنبهفهلفيه.هامشياوجودنايكون،العربيةمنطقتنا

لمفانأ1مدروسعلميوتخطيطوشجاعةجرأةبكلونواجههحولنا،

الىالعربيةوشخصيتناخطر،فيالعربيانساننافانذلكنعمل

والفناءبالانتهاءمهددالعربيونظامنا،والقوميةالعربيةوهويتنا،زوال

فيالمسؤوليةتقععليهاالتيوقياداتنازعاماتنايرحملنوالتاريخ...

إ.إإ...الأولىالدرجة

!
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)1(رقمملحق

الميارصاحببيبرسالظاهرالملككتبتاييالتيالهدنةنسخة

سنةرمضان!ليدالمرثبا!رادبحصنالاسبتاروفي!الممربة

النشا،صناعةليالأعشىصبح،القلقشنديكتابمنهـ،665

31-93.ص\،!الجزء

"البندقداريهبيبرسالظاهرالملكبينكتبت!هدنةنسخةوهذه

في،والمرقبا!رادبحصنالاسبتاروبين،المصريةالديارصاحب

وهي:،وستمائةوستينخمسسنةرمضانشهررابع

ركنالظاهرالملكالسلطانمولانابينالمباركةالهدنةاستقرت

الهمامالكبيرالمقدموبين،النجميالصالحي"بيبرس"الفتحابيالدين

فلانوبين4الساحليةوالبلاد،بعكاالفلانيالاسبتاربيتمقدمفلان

الاخوةوجميع،المرقبحصنمقدمفلانوبينا!راد،حصنمقدم

وعشرأياموعشرةأشهروعشرةمتواليةسنيقعشرلمدةالاسبتار،

وشتمائقنوستينخمسسنةرمضانرابعالاثنينيومأولها:ساعات

لليوم،الموافقوالسلامالصلاةأفمكملصاحبهاعلىالنبويةالهجرة

للاسكندرسنةوسبعينوتسعةوخمسعائةألفسنةأياممنالثلاثين

والشيزريةالحمصيةالمملكةجميعانعلى-اليونانيفيلبسابن

ومستقرة،المباركالاتفاقعليهاواقع،المباركةالدعوةوبلادوالحموية

المعروفة!الممالكهذهحدودبجميعالميمونةالهدنةهذهلها
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ومزروعهاوغامرها،وعامرهاوجبلها"وسهلها،وضياعهاوقراها

فييفصلماعلى-وحصونهاوقلاعهاومياهها،وطرقاتهاومعطلها،

اخرها.إلىالمعينةللمدةالمباركةالهدنةهذهفيويشرح،مملكةكل

المواضعجميعأنالمحروسةحمصبمملكةالمستقرانوعلى

المعروفالحدإلىوتغرب،العاصينهرمنالتيوالاراضيوالقرى

صيفياالغلاتمنفيهاوبماوداثرا،عامراالمناصفات:لبلدالغربمن

النصفيكونأنتقرر-جميعهاالفوالْدمنوغيرهاوالعدادوشتويا،

"بيبرس"الفتحابيوالدينالدنياركنالظاهرالملكللسلطانذلكُمن

الاسبتار.لبيتوالنصف

المناصفاتبلدعمارةفيريحرصيجتهدالجهتينمنكلاانوعلى

مناو،بدوابالفلاحينمناليهادخلومن،وطاقتهبجهدهالمذكورة

كان-الفناةاو،غيرهممناوالاكراد،مناو،العربمناو،التركمان

لبيتوالنصف،للسلطانالنصفويكون.العادةكجاريالعدادعليهم

الاسبتار.

جميعمنذكرهاالمقدمالمناصفاتبلديحميالظاهرالملكانوعلى

المسلمينجميعومن،وطاعتهحكمهفيهووممن،واتباعهعسكره

يحمونواصحابهالاسبتاربيتمقدموكذلك.كافةطاعتهفيالداخلمين

منجميعانوعلى.الهدنةهذهفيالداخلةالسلطانمولانابلاد

عليهكان،يقملماوأقامسواء:دوابهلرعىمغرباالعاصينهريتعدى

مدينةطع!.مناعل!هسوىغرقنامْنفملبلدماوتوكابهنابعدليها!ا
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والاطلاقالحبسفيالمناصفاتبلدفلاحيأمريكونانوعلى
بيتنالْبمنباتفاق،السلطانمولانانانبإلىراجعاوالجباية

كانوانمسلما،كانانالاسلامبشريعةفيهيحكمانعلىالاسبتار،

الفلاحونيكونوانالاكراد.حصندولةبمقتضىفيهيحكمنصرانيا

منالسخرمنمطلقينجميعهاالمناصفاتبلادفيالساكنون

الجانبين.

من:المذكورةالمناصفاتبلدفييأخذلاالظاهرالملكانوعلى

بلدحقوقمنولاحقاعداداغيرهمولاأكرادولاعربولاتركمان

لبيتالاَخروالنصفالظاهر،للملكمنهالنصفويكونإلا4المناصفات

الاسبتار.

المعروفينالفلاحينمناحدبمنعيتقدملاالظاهرالملكانوعلى

اختاروااذافيهاوالسكناليها،الرجوعمنالمناصفاتبلادبسكنى

المعروفينالفلاحينمناحدايمنعونلاالاسبتاربيتوكذلك.العود

اذافيهاوالسكناليهاالرجوعمنالمناصفاتبلادبسكنى

.العوداختاروا

وغيرهموالتركمانالعربانمناحدايمنعلاالظاهرالملكانوعلى

يكونانإلاالمناصفات،بلدالىالدخولمنالعداد،يؤدي:ممن

وان.ذلكمنالمنعفله،الهدنةهذهفيالداخلينالفرنجلبعضمحاربا

بلدهواهلوغلمانهمعساكرهوخشاراتالظاهرالملكخشاراتتكون

وكذلك.كافةوالنصارىالفرنجمنامنةالمناصفاتبلدفيترعى

وانئوغلمانهمعسكرهموخشاراتالاسبتاربيتخشارات
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خروجوعندالمناصفات.بلدفيكافةالمسلمينمنامنةترعى

ولاحقفيهايؤخذلالاصحابهاهوتسليمهاالمراعيمنالخشارات

الجهتين.منتعارضولاعداد

يكونمنها،تحصلمهماالروميةالسمكمصيدةتكونانوعلى

المصايدوكذلكالاسبتار.لبيتوالنصفالظاهرللملكمنهالنصف

الظاهرللملكمنهالنصفيكونالعاصيمنالغربيالشطفيالتي

خمسونسنةكلفيالاسبتارلبيتويكونالاسبتار.لبيتوالنصف

يتصرفالظاهرللملكجميعهالقشويكون.القشعنصوريةدينارا

منهالنصف:مناصفةاللينوفرويكون.اختيارهمحسبعلىفيهنوابه

المعروفالمستجدالطاحونانوتقررالاسبتار.لبيتوالنصفللملك

هناكالذيوالبستانفيه،حصلكانالذيالاسبتار،بيتبإنشاء

متولييكونوان.مناصفةيكونايضاالاسبتاربيتبإنشاءالمعروف

الاسبتار،بيتجهةمنونائبالسلطاننوابجهةمننائبامرهما

مهماانرتقررمتحصليهما.وقبضفيهماوالتصرفامرهمايتوليان

البستانوشمقيالطاحونتدوربهالذيالماءعلىالاسبتاربيتيجدده

وبفىالظاهرالملكبينمناصفةيكونذلك،وغيروالابنيةالطواحينمن

الاسبتار.بيت

قبيسوابوشيزر،فهي،المحروسةشيزربمملكةالمستقرواما

بيتبحمايةالمعروفةبغراسزاهـلةونصفواعمالها،وعينتاب،واعماله

المذكورةوالبلادالكسرولةالمملكةاعمالوجميعواعمالها،الاسبتار

وعامرهاوجبلهاوسهلهابها،المستقرةوقراهابها،!المعروفة
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الملكبن"محمد"الدينناصرالمنصور،الملكبمملكةاستقروما

بنعمربنهمحمد"المنصورالملكبن"محمود،الفتحابيالمظفر

والمعرةومدنها،وقلاعهاالمحروسةحماةفهيْايوببنشاهنشاه

وعامرهاوثمارهاومنافعها،وانهارهاوجبلهاوسهلهاوقراها

وعامرهاوتخومهابحدودهاباتوبلادرقيبةوبلادوغامرها،

يرخصالمنصورلاالملكانعلى-فيهاومافيهامنوجميعوداثرها

بيتاثلاثينسوىوبارينرقيبةبلدينزلواانللعربولاللتركمان

الإخوةبمراجعةيكونالزيادةأرادواوان،بارينلقلعةالغلةيحملون

ذلك.علىمعهموالاتفاقالاسبتارية

مناحدتعدىاو،بأذيةاصحابهمناحدتعدىإنانهوعلى

فإنيوما،عشرخمسةذلكفيالمهلةكانت،بأذيةبلادهفيالفرنجة

علمتماانهاعليهاالمدعىالجهةتخلفوإلا.اعيدتالاخيذةانكشفت

عليهم.كذلكلهم،وكما،أحستوما

والامير،الدينوجمالالديننجم:الصاحبينلمملكةوالمستقر

الدين،ورضيالصاحبوولد،المباركةالدعوةنائبيالدينصارم

وسهلهاوحصونهاالدعوةقلاعوجميعوالرصافةمصيافوهي:

_-X>_AL Uوطرقاتها،وضياعها،وبلادهاومدنها،وداثرهاوعامرها

وكلواللكام،بهرابجبليالاسماعيليةبلادوجميع،ومنابعهاومياهها

أمنفىالجميعيكونان-وتخومهاالدعوةبلادحدودعليهتشتملما

بحصونالتيالاراضينهايةالىبشيزرالذيالرصيفعلىمن

يكونئئ)1(بعرطمارالمعروفةالقريةوحماية.وبلادهاالدعوة
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الىعبرقدالاسماعيليةمنأحداانالاصحابعلم!ان.الاسماعيلية

لموما،أذيةتجريانقبلالاسبتاربيتأعلموا4لاذيةالاسبتاربيت

الاذيةيردوايحلفوالموانبه،عسلواماانهماليمينعليهمبهيعلموا

.تجريالتي

فيومتصرفينوغادينرائحينالاسبتاربيتفلاحويكونانوتقرر

بلادجميعوكذلك.عليهمأحديتعدىلامطمئنين،وشرائهمبيعهم

جميعفيمطمننينامنينيكونواوان،عليهمأحديتعدىلاالإسماعيلية

في،طريقاوسوقفيالجهتينمناحدتعدىوان4الاسبتاريةبلاد

كلهاالشكوىردتفانيرما،عشرخمسةالمهلةتكون4نهاتاوليل

يفعللمومنحلف،اليمينعليهتوجهتومن،بينهمالخيرإلايكونفما

رلْيسعبدالمسيحرهنهاالتيالضيعةوتكوق.الأذيةيرددىالايحلف

عليهااستقرالحالكانانامنةتكونالمشيرقةوهيالاسبتار،المرقب

واصحابهم.الاصحاببينالمباركةالهدنةهذهكتابةعندوقتاخرالي

الحقوق.فيالامرويحمل

الاسبتارلبيتماجميعمنالمباركةالدعوةبلادعلىهوما!يبطل

دينارومائتاالفسنةكلفيوهو4والرصافةمصيافحمايةعلى

قطيعةتبقىولاشعيرا،مداوخمسون،حنطةمداوخمسون4قومصية

ولانوابهمولاالاسبتاربيتيتعرضولاجميعها،الدعوةبلادعلى

ولاماض،ولامنكسرولاولاجديد،ذلكمنقديمطبالىغلمانهم

اختلافه.علىمستقبلولاحاضر

يختصممامطلقةالجهتينمنالمباحاتجميعتكونانوتقرر
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الظاهرالملكنوابوان.الصعاليكبهايسترزق،الحمصيةبالمملكة

الاستباربيتنوابوان،المذكورةبلادهمنالمسلميناذيةمنيحمونهم

جميعمنوالفرنجالنصارىمنويحمونهمويحرسونهميصونونهم

كافةالمسلمينمناحديتعرضولا،الهدنةهذهفيالداخلةالبلادهذه

باذيةالاسبتارية!البلادالىاالهدنة!أهذهفيالداخلةالبلادهذهمن

الداخلةالبلادهذهمنالفرنجةجميعمناحدبتعرضولا،إغارةولا

ايديهم،وفيالاسبتارنوابيدفيالجاريةبحدودهاالهدنةهذهفي

.اغارةولابأذيةالظاهرالملكبلادالى

العدادعليهيجبممناحدالمناصفاتبلادفيدخلمتىانهوعلى

ديوانعدادإماحاضرا:الجهتيناحدىعدادوكان،ذلكمنوامتنع

منالحاضرالعدادفلنانبالاسبتار،بيتعدادإماالظاهر،الملك

واالعدادعنالممتنعالشخصذلكمنيأخذانالجهتينإحدى

العداد،منعليهيجبمابمقداررهناالمناصفاتبلدمنالخارج

الرئيسعندالرهنويتركالمناصفات،بلدروساءمنرئيسبحضور

كلالىويوصل،الاخرىالجهةمنالآخرالنالْبيحضرانإلىوديعة

العداد.منحقهالجهتينمن

عنالحاضرالنالْبوعجزالعداد،عليهيجبممناحدخرجوان

النوابعلىكانالظاهر،الملكبلادمنبلدادخلفان:رهنهاخذ

العداد.منالخارجعلىيجبمماحقهمالىالاسبتاربيتايصال

ناعل!همكانالاسبتار،بيتاليالمذكورالخارجدخلانوكذلك

!اعلىيجبمماحقهمالظاهرالملكنوابالىيوصلوا
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المحروسة.الدعوةوبلادالحمويةالمملكةفينلكيعتمدوكذلكالعداد.

الجها!هذهجممعمنوالم!رددلنوالسفارال!جارانوعلى

الفرنجيةوالجهة،الاسلاميةالجهة:الجهتينمنامنينيكونونالمذكورة

النفوسعلى-عليهاالهدنةهذهوقعتالتيالبلادفي،والنصرانية

وشاهدونوسوابه،السلطانيحميهمبهم،يتعلقوماوالدوابوالاموال

بلدوفيالصلحعليها-الواقعالمباركةالهدنةهذهفيالداخلةالبلاد

بلادهمفيالاسبتاربيتلحميهم.المسلمينجميعمن-المناصفات

والنصارىالفرنجمن-المناصفاتبلدوفيالصلحعليهاالواقع

كافة.

ياعلىالمترددينجميعمنوالمسافرونالتجاريترددانوعلى

Iالبلادهذهعقدفيالداخلةالطرقمناختاروهطريق هذهفيلداخنة

وبلاد4معاهديهوبلادالظاهر،بالملكالمختصةالمباركةالهدنة

الساكنونيكونوالمناصفات!الاسبتاربيتوخاصالمناصفات،

تحمي!والاموالالنفوسعلىمطمئنينامنينالجهتينفيوالمترددون

الاخرى.الجهةجهةكل

الاسلامية،:الجهاتهذهمنجهةبكليختصماانوعلى

منالمناصفات:فيلهاماعلىعداديكونلاالاسبتارية.والفرنجية

ذلك.فيالمقررةالعادةعلى،وغيرهاوالجمالوالبقروالغنمالدواب

الاسلامية،:الجهتينمنباتفاقيكونالرؤساءاطلاقانوعلى

غلىخرى!حد!اقفانكمدلجهةدفاءد!ظهرعلىاممىبعينولوقع!تانكسصيبمبتاعنهافيامر!لفرها
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ماعلىالدعوىصاحبيختارهمممننفرثلالهحلفتظهرلموان

صاحبها،الىاعيدتاليمينبعدظهرتوان،الدعوىتلكفييعلمونه

.العوضاعيدعنهاتعوضقدكانوان

تحققتومتى.وطاقتهمبجهدهمالاخيذةعنيكشفواانوعلى

بعدظهر!وان،الدعوىمنمبر!نحلفوافانصاحبها"الىاع!د!

حلفاليمينمنعليهالمدعىامتنعوانصاحبها،علىأعيدتاليمين

يجريوكذلك.مثلهشيءكلمنعدمماعوضيستحقولا،المدعى

وعوض،راجلالراجلوعوض،فارسالفارسعوض:القتلقيالامر

واذا.فلاحالفلاحوعرضتاجر،التاجروعوضبركيل،البركيل

عليهالمدعىيحلفولمالدعوىلكشفالمذكورةيوماالاربعونانقضت

المدعىعلىاليمينردوانيرد،حتىالعوضعليهوجبللمدعى

دعواهبطلتالدعوىصاحبيحلفولم،ايامعشرةذلكعلىومضى

.العوضأخذحلفوانوحكمها،

لغيرهمالومعهد،أحرىالأخإلىالجهتينإحدىمنهربومتى

هربوانوالعود.المقامبينمخيراالهاربوكانمعه،ماجميعأعيد

أعيد.دينهعلىباقياكانوان،ثمنهاعيد،دينهعنوخروجعبد

الفلاحينمنالمناصفات:بلدفيالقاطنينمناحدلايدخلانوعلى

لإغارةكافةوالنصارىالفرنجبلادالى،وغيرهموالتركمانوالعرب

إذنهم.ولارضاهمولاالاسبتاربعلماذيةولا

شرطعلىأمرهايحملىالصلحهذاعليالمتقدمةالدعاويأنوعلى

نئالابيتوبينمعاهديهوبينالظاهرالملكبينالتيالمواصفة
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منأحدبموتتنقضلا،مستقرةثابتةتكونالهدنةهذهانوعلى

عشروهي:،المذكورةالمدةاخرإلى،مقدمولاملكوفاةولا،الجهتين

تاريخه.يوماولها،ساعاتوعشرأياموعشرةأشهروعشرةسنين

مناحدايتركونلاومعاهديهالظاهرالملكنوابانوعلى

بفيرالمناصفاتبلاديدخلالاكراد،منولا،العربانمنولا،التركمان

هذهفينفوسهمعلىيكفلوهأنإلا،رضاهاوالاسبتاربيتمناتفاق

واضرراوأذيةمنهمتبدولئلا،حالهويعلموا،المذكورةالطوائف

ناالسلطانمولاناولنواب.النصارىوببلدالمناصفاتببلدفساد

،المكاننزولهمغدفيالاسبتاربيتبهميعلمانهمشرطعلىتتركهم

بيتيجاوبونالنوابكانفسادمنهمظهروان.قريباالمكانكانان

.الاسبتار

المناصفات،فيكمافيهاالحكميكونبحدودهاالمهادنةانوعلى

الهدن،نسخبهتشهدماعلىتكونجميعهاالبلادهذهفيوالحدود

وقت.اخرالىعليهالحالاستقروما

فيمستقراكانماعلىالحمصيةالمملكةأمورتخلىانوعلى

"سنجر".الدينعلمالاميرقررهماعلى،الأشرفيةالايام

القلمجرىوبذلك.الجهتينمنعليهوالتراضيالاتفاقوقعماهذا

شرحلماوتاكيدا،بمقتضاهحجة:الظاهريالملكيالسلطانيالشريف

وكذا.كذاتاريخفيكتب.اعلاه

I
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بيبرسالظاهرالملكالسلطانبينعقدتالتيالهدنةنسخة

كتابمنهـ،667سنة،الشاميةالبلادمنبيرتمل!!ين

.2!930،ص14الجزء،الأعشىصبح،القلقشندي

الظاهرالملكالسلطانبينعقدت،النمطهذامنهدنةنسخةوهذه

سنةشهورفي،الشاميةالبلادمنبيروتملكةوبينأيضا،"بيبرس"

الملكبينالهدنةاستقرتوهي:بيدها،كانتحينوستمائةوستينسبع

فلانة،الفاخرةالمصونةالجليلةالملكةوبين"بيبرس"الدينركنالظاهر

عشرمدةالتحتيةوبلادهاجبالهاوجميعبيروتمالكة.فلانابنة

وستينسبعسنةرمضانسادسالخميسيومأولها،متواليةسنين

يونانية-وثمانينوخمسمانةألفسنةأيارلتاسعالموافقوستمالْة

فيهاالتصرففيعادتهمالجارياليها،المضافةواعمالهابيروتعلى

المعظمالملكولدهوايام،أيوببنبكرابي،العادلالملكايامفي

العزيز.الملكبنيوسفالدينصلاحالناصرالملكوايام،عيسى

الهدنةبمقتضى،الظاهريةالاياماخرإلىزمنهمفيالمستقرةوالقاعدة

جبيلحدمناليها:المضافةواماكنهابيروتمدينةوذلك.الظاهرية

والعذ!،بحدودهاجونيةذكرها:الآتيالمواضعوهي،صيداحدالى

والحدلدة،بحدودهاوانطلياس،بحدودهاوالعصفورية،بحدودها

!اوالد،بحدودهاوالبشرية،بحدودهاوحسوس،بحدودها
http://www.al-maktabeh.com



!
والناعمة،بحدودهاوجلدا،بحدودهارالنصرانية4بحدودهاقراجار

فيماوجميع،بيروتبمدينةالمعروفوالرطاءالفيقة،ورأس،بحدودها

أجمعين،الناساصنافسانرومنوالتجار،الرعايامنالاماكنهذه

والمترددين،الناسأجناسجميعمناليهاوالواردينمنهاوالصادرين

وبلادهاوقلاعهاوأعمالهاالحميرةوهي:،فلانالسلطانبلادالى

وجبلةوبلادها،وقلاعهاالانطاكيةوالمملكة،بهامختصهوماوكل

وماوبلادهاوقلاعهاالمحروسةوحمصوبلادها،وقلاعهاواللاذقية

والمملكة،اليهمنسوبهووماعكاحصنومملكةبها،مختصهو

هووماالرحبيةوالمملكةبها،مختصهووماوبلادهاوقلاعهاالحموية

مختصهووماالبعلبكيةوالمملكةوبلادها،قلاعهامنبهامختص

منبهامختصهووماالدمشقيةوالمملكةوبلادها،قلاعهامنبها

بهايختصوماالشقيفيةوالمملكةوممالكها،ورعاياهاوبلادهاقلاعها

بها،يختصوماالقدسيةوالمملكةورعاياها،وبلادهاقلاعهامن

والبلادالقلاعمنبهايختصوماوالشوبكيةالكركيةوالمملكة

الديارومملكةالصرخدية،والمملكة،النابلسيةوالمملكةوالرعايا،

وبلادها،،وممالكها،وحصونها،بثغورها:جميعهاالمصرية

فيوالساكنين،بهايختصومادرعاياها،وبحرهاوبرها،وسواحلها

،وبلادهالسلطانممالكمنيذكرومالمالمذكورة:الممالكهذهجميع

هذهفيداخلايكونغلمانهنوابهويديدهعلىتعالىاللهسيفتحهوما

المتربضمالسهملكوزأموالهمطهاغقىميمطمئنينامنينرواليهاالهد!البلا
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براوطاعتها:حكمهافيهومنوجميعوغلمانهاهفلانةالملكةمن

فلانةالملكةرعيةوكذلكوشوانيها.مراكبهاومن،ونهاراليلاوبحرا،

السلطانمنوبضانعهمواموالهمأنفسهمعلىامنينيكرنونوغلمانها

ليلاوبحرا،برا:وطاعتهحكمهتحتهوومنوغلمانهنوابهجميعومن

مراكبهومن،السلطانبلادوجميع،واللاذقية،جبلةفيونهارا:

وشوانيه.

تجربهلمرسمالمترددينالتجارمناحدعلىيجددلاانوعلى

منالمستقرةوالقواعد،المستمرةالعوائدعلىيجرونبل،عادة

وصحتاخيذة،اخذتاومال،الجانبينمنلاحدعدموان.الجهتين

.مفقودةكانتانقيمتهااو،موجودةكانتانردتالاخرىالجهةفي

وانردت،وجدتفان،يومااربعينللكشفالمدةكانتامرهاخفىوان

ممننفرثلاثةوحلف،عليهالمدعىالولايةتلكوالىحلفتوجدلم

عليهالمدعىابىفان.الدعوىتلكمنجهتهوبرئت،المدعىيختارهم

مناحدقتلىوان.يدعيهماداخذ،المدعىالواليحلفاليمينعن

عنهالعوضجهتهفيالقاتلعلىكانعمدأ،اوكانخطاالجانبين

.بفلاحوفلاحبراجل،وراجلببركيل،وبركيل،بفارسفارس:نظيره

منرد،لغيرهبمالالاَخرالجانباليالجانبينمناحدهربوان

بعذر.يعتذرولا،والمالهوالجهتين

يكونالسلطانبلادالىبيروتمنصدرفرنجيتاجرانوعلى

داثيكونلاغيرهاالىعادوان،الهدنةهذهفيداخلا الهدنة.
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مناختلافهمعلىالفرنجمناحداتمكنلافلانةالملكةانوعلى

كلوتدفعذلكمنوتمنعوبلادها،بيروتجهةمنالسلطانبلادقصد

المتجرمينمنمحفوظةالجهتينمنالبلادوتكونبسوء،متطرق

المفسدين.

والالتزامالهدنةبهذهالعملوتقرر،للسلطانالهدنةانعقبتوبذلك

مرورينقضهالا:الجهتينمنمدتهاأخرالىبهاوالوفاهبعهودها

مناحدبموتولاتنقض،أوانولاحينشروطهايغيرولا،زمان

مدةالجهتينمنأمنينالتجارتكونالهدنةانقضاءوعند.الجانبين

شملوبذلكمستقر،إلىالعودمنمنهمأحديمنعولايوما،اربعين

تاريخفي،الموفقواللهفيها،حجةالشريفالخطالمباركةالهدنةهذه

وكذا.كذا
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الملكدللد.بيبرسالظاهرالملكبينعقدتالتيالهدنةنسخة

.كتابمنهـ.966سنةليالاسبتاهـلةاللرنبم!يينالسعيد

.42-اهصا.4الجزء،،الامحشالقلقشندممماصبح

وولده"بيبرس،الظاهرالملكُالسلطانبينعقدتهدنةنسخةوهذه

وستماثة،وستينتسعسنةفيالاسبتارية،الفرنجوبينالسعيد،الملك

الدينركنالظاهرالملكالسلطانبينالمباركةالهدنةاستقرتوهي:

ناصرالسعيدالملكوولدهالمؤمنينأميرقسيم"الصالحي"بيبرس

المقدمالمباشروبين،المؤمنيناميرخليلخاقاق"بركه،محمدالدين

بالبلادسرجواناسبتاربيتجميعمقدماولدكالافريزالجليل

كواملسنينعشرلمدةالاسبتارية،الاخوةجميعوبين،الساحلية

تسعسنةرمضانمستهلاولهااشهر،وعشرة،متتابعاتمتواليات

منعشرللثامنالموافق،المحمديةالنبويةللهجرةوستمائةوستين

فيلبسبنللاسكندروثمانينواثنتينوخمسمائةالفسنةنيسان

هووماوأعمالها،بكاملهاوربضهالدقلعةتكونانعلى-اليوناني

،الزمانتقادممنبهاالمعروفةبحدودهامنها،ومحسوباليهامنسوب

والمصايد4،المواضعمن:بذلكيتعلقوماالاَن،لهااستقروما

سهلهاوالجزائر:،والطواحينوالمعاصر،،والبساتين،والملاحات

هـنئانهار،منبهايجريوماودائرها،وعامرها،وجبلها،
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وغيرالقراحمنبهااستجدوماعمائر،منبهامبنيهووما،عيون

وماوانهارها،دورهاعلىالمناصفاتاراضيفيعمرماوكلذلك،

هذهمنلبلدةاستقروما،الشمالالجهةاليبدرةنهرمنذلكبحدود

والمستقرةبهاالمعروفةالحدودمنالناصريةالاياماخرالىالجهات

والقرىوالضياعالبلادمنذلكُالىينسبومابرغينوحصنلهاو

أخرالىخاصاالجهاتوهذهبلدةجميعتكون-مناصفةكانتالتي

ولاحقفيهاللمرتبولاالاسبتارلبيتيكونولاالظاهر،للملكالزائد

اخرإلىبعدهاوماالهدنةمدةانقضاءحينالىسببولابوجهطلب

سبب.ولابوجهطلبولاتعلقفيهاالفرنجةجميعمنلاحدولاالراثد،

الاسبتار،لبيتبلادهافيالعليقةكقلعة،مناصفةكانمهماوكذلك

للمرقبيكونولا،الشريفوالخاصالمعمورللديوانجميعهذلكيكون

الاسبتار.لبيتولاشيهفيها

منوقلاعهاجميعهاالمباركةالدعوةبلادفيهوماكلوكذلك

ولا،حقولاللمرقب،ولاالاسبتارلبيتمناصفةفيهاتكونلا-القرى

المحروسة،مصياف:الدعوةبلادجميعفيطبولاشرط،ولارسم،

ماوكل.والعليقةوالرصافة،،والخوابي،والقدموس،والمنيقة،والكهف

للملكخاصاذلكيكون،مناصفةمنبلادهاوفيالقلاعهذهفيهو

طب.ولاحديثفيهالفرنجةولاالاسبتارلبيتوليسالظاهر،

الىومغرباومقبلالدنهرمنوحدودهاالمرقببلادتكونانوعلى

البيولفتالمماجميعهاالنشريفلفتوحداا!ستقرارهامربحكرابعر!الخاض
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بيتوبينالسلطانبينمناصفةجميعهاتستقر،الربضلسورالمحاذية

بساتين،منالبلاد:هذهجميعفيوما4بالسويةنصفينالاسبتار

والمستغلات،العينووجوه،وملاحاتومصايد،وعمائر،،وطواحين

مزروعهووما،المستخرجةوالحقوقوالقطاني،والشتولة،الصيفية

وبينالسلطانبينمناصفةذلكيكونوبيادرها:الربضلاهلالفدنمن

نصفين.بالسويةسرجوانالاسبتاربيت

الظاهرالملكمنمطلقفانه،المرقبوداخلالربضداخلهووما

وخيالته،سرجوانالاسبتاربيتمقدمأولدكالافريزالكبيرللمقدم

داخلمنوسكانهمإقامتهمبرسم،ورعيتهورجالتهوحمالتهورجاله

جميعها،مناصفةتكونللسورالمحاذيةالربضسوروعنالاسوار،

اختلافعلىالمواشيومراعيواحكار،طرقاتحقوقمنفيهبما

غيراومزروعةارضوكل،السخرياتوجميعواوبارها،اصوافها

مناصفة.يكونعداداوحقمنهأخذمهمامزروعة

بحصنجميعهاالمعروفةالبحريةوالمراسيالموانيمنهوماوكل

تكون-مرقبةلحدودالمجاورةالقنطرةميناالىبلدةمسنامن:المرقب

الصادرينمنالمستخرجةالحقوقمنمنهايتحصلوماهي

-الحسباناتبهوتشهدارتفاعها،عليهينعقدوماوالتجار،والواردين

علىالبضائعأجناسمنذلكفييدخلوما.مناصفةجميعه

تغييرغيرمنالجاريةالعادةعلىمناصفةأأمنهالحقيؤخذاختلافها

الهدنةهذهتاريخالىالمرقبالاسبتاربيتأخذحينمنلقاعدة

الحقوق!فيالتجارتجريبل،الجاريةالعادةعلىمناصفةالمباركة
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.كانمنكاثناوالمتجريحضرونهاالتيالبضاثعفيعاداتهمعلى

والربض:بالقلعةوالمقيمينللمترددينيصلماكلفيذلكيعتمد

خلااجناسهم،اخ!لافعلى،خ!الهوغدروخداله،عامهوغمرعامهمن

الحبوبمنالاسبتاريةبالاخوةالمعروفينولغلمانهمللاخوةيصلما

يكونلا،خاصةركوبهمبرسمهيالتيوالخيلوالكسوةوالمنونة

ذلكخلاوماذلك،منشيءللتجارفيهايكرنلاانهبشرطحق،عليها

.شرحناهماعلىمناصفةمنهيؤخذجميعه

،والكتابوالوزراء،،الخيالةالاخوةمناحديحميلاانهوعلى

الحقليستطلقالاسبتار،بيتاسمعلىشيئاوالمستخدمين،والنواب

اذا.المقدمولداوالمقدمالىاخأقربانهولواستيداثه،منويمنع

مستهلكامالهجميعاخذ،الشرطعليهوقعماخلافمنهظهر

خارجاكانانالاسبتار،ولبيتالمعمور،السلطانيللديوان:للجهتين

صادراالبرفيوكذلكرواردا،صادراالبحر،الىنازلااوالبحرمن

وصحته.ذلكعلىالمحافظةبعدوواردا

وكتابهوولاتهالاسبتار،لبيتالكبيرالمقدم.المباشرنوابانوعلى

واموالهمنفوسهمعلىمطمئنينأمنينيكونون،وغلمانهومستخدميه

ومستخدموناونوابناوولاتناغلمانناوكذلكبهم.يتعلقماوجميع

!اموالهم،نفوسهمعلىمطمثنينأمنينيكونونبلادناورعاياكتابنا

والطرقاتالمقاسماتوسائر،الحقوقواخذالبلادمصالحعلىمتفقين

اختلافعلىالفدنعلىالمقررةوالحقوق،والطواحينا!لبسا!هاتينا والحبوب،العينوجرهواستخراجالراسةوكذلك.
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يتعلقماجميعمنالفدن،علىالمقررةالعادةبهاالجاريوالتصاريف

بيتونوابالسلطاننوابيكونالضماناتجميعانوعلى

باتفاقالابشيهمنهماحدينفردلا،ذلكعلىجملةمتفقينالاسبتار

رلايطلقولاالاسبتار،بيتوديوانالمعمورالديواندفاترفيوتنزيل

أخر.دونمنهمواحدينفردولا،الجهتينمنباتفاقإلايحبس

الشرعيقتضيهبمافيهيحكمأذيةمنهتصدرمسلمايانوعلى

وا،عليهيجبشنقمننائبنا:فيهذلكيعتمدتاْديبه،فيالشريف

اعين،وكحل،وقطعشنق،من:الشريفالشرعبحكمادباو.قطع

حاضرالاسبتار،بيتجهةمننائببحضورإلاذلكيعمللابحيث

ذنبهكانوان.وتحققهالذنبعرفقدويكون،بعينهذلكيعاين

علىذلكغيراومواشاوذهباودراهمغرامةاوجنايةيستوجب

ولبيتالمعمورللديوانمناصفةيستأدىمايكوناجناسه،اختلاف

اختلافعلىوبضائعمَماشفيهاكانفان.المرقبوصاحبالاسبتار

الجهتينمناعتراضغيرمنبضاعتهيأخذ،مسلموصاحبهاجناسه،

صاحبيعرفلموانالاسبتار.ولبيتالمعمورللديوانالحقأداءبعد

لبيتيكونولاالسلطانيةللخزانةأعيدت،لمسلموكانتالبضاعة

اختلافعلينصرانياالبضاعةصاحبكانوان.تعلقفيهاالاسبتار

بعدجهتنا،مناعتراضغيرمنبضاعتهتؤخذ،النصارىاجناس

تبقىلنصراني،وكانت،البضاعةصاحبيعرفلموان.الحقأداه

ثىامملكةبلادمنكانمنخلاالاسبتار،بيتيدتحت
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دينه،جنساختلافعلى،ذميااونصرانياكانان:دينهاختلاف

اختلافعلىجميعهذلكويحمل،اعتراضعليهمالاسبتارلبيتليس

المعمور.للديوانالبضالْعاجناس

وقصد،بضاعةالموانيءبرالىوظهر،مركبانكسرمتىانهوعلى

فيؤخذ،يتبعولاوالبحر،البرفييختارهاجهةأيالىشيلهصاحبه

الحقويكون،الحقيؤخذحملوان،الحقيؤخذباعانمنه:الحق

.العادةبهالجاريالمعروفالحقوهوللجهتين

المسلمينبلادمنبالبضانعوالمترددينالسفارةالتجارانوعلى

يتوجهوناعلاهالمحدودةالموانيمنخرجوامامتىوالنصارى

منسوبشيءالخفارةمنيتناوللا:الحقغيرمنالجهتينبخفارة

امنينالمرقبحدودبرالىويحضرهميخرجهمانالىنفوسهمالى

السلطانمملكةمنالتجاروصلومتى.الجهتينحفظتحتمطمننين

مع،الجهتينمنالخفارةعلىفالترتيبوموانيها،المرقببلادالى

يحضرونانهمبحيثوواردا،صادراللطرقاتالحفظالرؤسادتدرك

ارواحهمعلىطيبين،أعلاهالمحدودةالموانيءدىالى،المرقببلادالى

.شرحناهماعلى،الجهتينمنبالخفارةواموالهم

والخيالةوالاخوةالاسبتارلبيتالمقدمالمباشرغلمانانوعلى

علىمطمننينامنينيكونونوالربض،المرقببقلعةالمقيمينوالرعية

وورودهمصدورهمحالني،ويتعلقبهميلوذومنواموالهمانفسهم

والبلادبالمملكةنوابناومنمناالبر،فيمملكتنافيالحاحكعماناألىدبلالة وعساكرناامرائناومنالسعيد،الملكولدناومن،ْ
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ببلادالمناصفحدودفيأخيذةاخذتاوقتيلقتلوان.المنصورة

يؤخذذلك،فاعلوجدفانيوما:عشرينذلكعنالكشففيقع،المرقب

رؤساهفيمسكيوماعشرينمدةذلكفاعليظهرلموان.بذنبهالفاعل

رقتل-أخذكانان،قتيلوقتلالاخيذة،وأخذالطريققطعمكان

عليهقطعالذيالىالقرباءاقرب-الأخيذةأخذاوالقتيلقتلمكان

بعدإحضارهعنوعجز،لذلكالفاعلخفيفانقتيلا.قتلاوالطريق

المكانلذلكالاقربالقرباءمنالجهتيننواباهليلزميوما،عشرين

الاسبتارولنقيب،النصفالسلطانيللديوان:صوريةديناربالف

ولا،واحدةيداطلبهويكونذلك،طبفيالولاةتتكاسلولا،النصف

واهذافيالفلاحمنهمأحديحابىولاالاَخر.دونالواحديختص

،الغلالومقاسمة،الحقوقواستخراجالبلاد،عمارةمصلحةفيغيره

ونهارا.ليلاالمفسدينوطلب

ولاجهتنامنلاالامور،منبامرالمباركةالهدنةتغيرلاانوعلى

وفررغها.اعلاهالمعينةانقضاصدتهاالىالسعيد،الملكولدناجهةمن

المرقبعلىالحاكمالاسبتارلبيتالمباشرالمقدمبتغيرتتغيرولا

!يحققنوابنا،يعرفهمالأمورمنأمرفيقضيةجرتواذا.وغيره

منعلىمنهايخرجللبدايةيكونفمنيوما،اربعينمدةالىالكشف

تغيرواذاواحد.كلجهةمنبداالذيدينهعرفقدويكون)؟(يثبت

ولا،الهدنةهذهتضمنتهمايعمدمستجدنائبوحضربالمرقبالنواب

اختلافعلىأحدالمسلمينمنتسحبواذا.المواصفةهذهعنيخرج

!اوغيراومعتوقااو،مملوكغيراومملوكاكانان،أجناسه
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واغلاماكانوان،منازلهماختلافعلىالمسلمينمنكانمنكاننا

ولويرد.كئيرااوقليلاكانانمعه،يوجدمابجميعيرتد-غلامغير

وشملمويخرجبيدهيمسكفيهاوجلسالكنيسةدخلالمتسحبان

وماذهبااودراهماوقماشااوخيلاكانوانمعه،مابجميعلنوابنا

وكذلك.نئمرحناهماعلىنوابناالىمعهبمايسلمبه،الناسيتعامل

ابوابناالىالنصارىاوالفرنجمنجهتهممناحدتسحباذا

منيحضرمعه:بماوشملميمسكنوابناجهةالىوصلاو،الشريفة

كئيرا،اوقليلاكانانيصلماوجميعوالعدةوالاقمشةالخيل

المقيمالماسترالمقدملنانبمعهبماذلكوشملموننوابنايمسكه

معه.حضربمابش!ليمهبذلكالخطوطوأخذوا،بالمرقب

فيها،الذينوالرعيةالعليقة،قلعةمعحديثلهميكونلاانهموعلى

ولابمشافهة،ولا،بكتابلا:فيهاالمقيمينالردينيابننوابمعولا

مناحديمكنولا،اليهمجهتهممناحديطلعولابقرل،ولا،برسالة

تسيرولا،المذكورةالقلعةمنجهتهمالىأوالوصول!،اليهمالحضور

بينهمتكونولا،أجناسهاختلافعلىجلبولاتجارةولامثونةاليهم

وشملمونيمسكوناليهمالعليقةقلعةجهةمناحدحضروان.معاملة

خطوطهم.بذلكوياْخذوالنوابنا

فيولا،عمارةالقلعةفيولا،قلعةعمارةيجددونلاانهموعلى

عاينهاذاإلامنهاشيءإصلاحأيعتمدون!ولاابراجها،فيولاالبدنة

في،بعديربضمهاعماترميمالىلاالضمرردنْريخآفدانوابصمرمر!افئبنا
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وا،خندقوعمارة،خندقحفريجدد!نولا4ابراجهافيولاسورها،

بقطعتحصناو،عمارةتحصناوجبل،قطعاوخندقبنايةتجدد

البنايةبسوىلهمناْذنولم.يدفعاويمنعلتحصينمنسوباجبل،

الملكصحبةالعساكردخولىعنداحرقتالتيالدورأثر(أعلى

الاساساثرعلىالربضباطنعمارةفيلهمأذناوقدالسعيد.

القديم.

والقليعةواعمالها،)1(ورومهواعمالها،صهيونانوعلى

الدينسيفالاميرنظيرتحتالجاريةواعمالها،وعيدوبواعمالها،

المختصةالبلادهذهحكميجري-صهيونصاحبعثمانبنمحمد

ممالكنافيجاريةالمذكورةبلادهانبحكم،المهادنةفيبلادناحكمبه

إلشريفة.

ولاالبرفيغريبةرجلدخولمنالاسبتاربيتيمكنلاانهوعلى

بلادناوعلى،الدولةعلىيعودضررولابأذيةبلادناالىالبحرفي

.متوجملكصحبة،غالبةيدايكونواأنإلاورعيتنا،حصوننا

عندالذيمعاويةبرجوهو،المناصفةفيالداخلالبرجانوعلى

وهومنه،يخصنامايخربالاَن،المرقبمناصففيالداخلةالمحاصة

لمبلدةبجسرالمعروفالجسروان.أعلاهالمذكورالبرجمنالنصف

المعمورللديوانخالصوأنه،البرينمنشيءفيهالاسبتارلبيتيكن

برسمالمرقببقلعةعمارتهاالمستجدةالداروأنالاسبتار.بيتدون

القبوسقفعمارةتكميلعايزهوالذيالكبير،المقدمالماستر

وهوثئ،حالهعلىويبقىعمارتها،تكمللا،والكلسبالحجارة
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.أعلاهالمذكوروهوالشرقيالبرالىقليلمنهالظاهرالقلعة

ولاالبلادمقاسماتمنشينايخفونلاالاسبتارنوابانوعلى

ولايستخرجونهالاسبتاربيتانالعادةبهاالجاريحقوقهامنشيئا

الاسبتارايديفيالبلادمنيستأدىكانماوكلشيئا،منهيخفرن

كئيراولاقليلاشيئامنهيخفونولاعليهنوابنايطلعونالهدنةهذهقبل

ذلك.من

الداخلةالمرقببلادمناصفاتبحفظنوابهيأمرالسلطانأنوعلى

فيهوممنوالحراميةوالمتلصصينالمفسدينمن،الهدنةهذهفي

الجهةمنذلكيلزمأولدكالافريزالمقدمالماستروكذلك.وطاعتهحكمه

كان،الاسبابمنبسببفسخبالله-والعياذةوقعومتى.الأخرى

ولا،بأموالهميعودواانإلىالجهتينمنامنينوالسفارالتجار

اربعينلهمالنهايةوتكون،الجهتينمناماكنهمالىالسفرمنيمنعون

بقواعدهامستقرة،المذكورةبشررطهامنعقدةالهدنةهذهوتكون.يوما

اولهاكوامل،أشهروعشرةسنينعشروهي:،المعينةللمدةالمسطورة

متتابعةأخرها،إلىوستمائةوستينتسعسنةرمضانمستهل

غيرهوقياموالبعزلولا،الجهتينمنأحدبموتتفسخولا،متوالية

منكلايلزمبل!غالبةيدحضورولا،غريبةرجلزوالولا،موضعه

اخرها،إلىحفظهاالاَخربعدتولىومناخرها،الىحفظهاالجهتين

نا،بمقتضاهحجة،أعلاهوالخط.وأخراأولافيهاالمشروطةبالشروط

تعالى.فئالله
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)4(هلحقرقم

طرابلسمتملكهدنة

ويينقررونالمنصورالسلطانبينعقمتالتيالهدنةنسخة

مبدابنكتابمنهـ.068سنةليطرابلسلياللرنحملكبيمند

المنصور.الملكسيرأليوالمصورالايامتشرلد،النلاهر

21.21-ه.ص

-ملكبيمند"بن"بيمندالشامطرابلسمتملكمعالهدنةتقررت

منوالعشرينالسابعاولها،متوالياتكواملسنينعشرلمدة-الفرنج

-م(1281يوليو15).لملاهـ-السنةهذهمنالاولربيعشهر

وتسعينواثنينوخمسمائةألفسنةتموزشهرمنللخامسالموافق

الصالحوالملكالمنصور،الملكبلادعلىوذلك-اليونانيللاسكندر

قديمهاونجدها،غورهاوجبلها،وسهلهاوبعيدها،قريبهاولده

البعلبكيةالمملكةمنلهاومجاور،لطرابلسمجاورهووماومستجدها،

هووماوالقصبين،الضنينوجبال،والجبليةالرحليةوقراها4وجبالها

وافليسا!رادوهيالمستجده،الفتوحاتوعلىذلك،حقوقمن

ومدينتهاومرقية،عكاروحصنواطليعاوميعار،وصافيناوالقليعات،

الملكية.بلادوهيومناصفاتها،وبلادها

التيالمرقبومناصفاتذكرناهاالتيالجهاتهذهبلادوجميع

محسوبهووما4ومدينتهوبلدهالاسبتاربيتمعالصلحفيدخلت

وبلاطنسثالستوبلادوقرىحصونمنبهاومعروفمنها
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بغراسوحصن،ذلكوبلاد،والسويديةوأنطاكيةولاذقية،وجبلة

منذلكوغير،الدعوةوحصونوبرزية،،وصهيونديركوش،وحصن

الملكيدعلىتعالىاللهسيفتحهوما،الاسلاميةالممالكسائر

ذلك.وغير،والأبراجوالسواحلالموانيءوعلى.ولدهويد4المنصور

البترون،وأنفهفيهاداخلهووما.طرابلسوعلىالإبرنس،بلادوعلى

احدوعدتهاالهدنةفيالمعينةوبلادها؟وعرقا.ذلكوبلادوجبيل

وعشروناحدوعدتهاوالكنايسللخياله،هووما.ناحيةوخمسون

يكونطرابلسقبليمندلالولاي""روجارللفارسهووما.بلدا

استخراجفيوميناؤها،اللاذقيةبرجيستقرانوعلى.مناصفة

مقامهموشمتقر،مناصفةوغيرهاوالغلاتوالجباياتالحقوق

يكونانوعلىالركينة،الظاهريةالهدنةشروطحكمعلىباللاذقية

نفرا،عشرستةالحقوقلحفظالسلطنةغلمانمنارتوسيةجسرعلى

خدمةفيرجالةوعشرلهمغلمانوثلاث،والكاتبوالشاهدالمشدوهم

أذيةمنهميحصلولايسكنوها،بيوتالجسرفيلهمويكونالمشد.

يمنعواولا،الممنوعاتمنمنعهيجبمايمنعوادىانماالإبرنس،لرعية

لاوغيرهاوالشتويةالصيفيةالغلاتمنوبلادهاعرقامنيكونما

يؤخذالسلطانبلادمنيعتبرمماذلكعداومافيه،المشديعارضهم

الحقوق.عليه

ويؤخذإلاغيرهولاللإبرنس،محميةغلةطرابلسالىيدخلولا

قلعهمعتيننثمئهامماال!لطايستجديستجدوكذلكالمو!ج!بناعليهافع،ولاعلىيمنغ
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منالشوانيوعلىعليها،الهدنةوقعتالتيالبلادفيالاصلمن

بموتذلكينقضولا4الأخرىمنطائفةكلامنةتكونانالجهتين

عليهيتفقولاالسلطانأعداءمنلأحديحسنوانبتغييرهولاأحدهما

مشافهة.ولامكاتبةولامراسلةولاخط،ولابرمز

الدينفخرالاميروتوجه.الرسلوعادتذلك،علىالحالوتقررت

عليهانعقدماعلىالاسبتارومقدمالفرنجليحلفالحاجبالمقريأياز

فحلفهم.الصلح

عليهاحلدالتياليميننسخة

عكاهدنةكلالمنصورالملكالسلطان

وتالله،4وتالله،والله،وبالله،وبالله،وبالله،والله4والله...واناأقول

عالم،المهلكالمدرك،النافعالضار،الغالبالطالبالعظيموالله،وتالله

القرأنوحق4الرحيمالرحمن،والعلانيةالسرعالمخفا،ومابداما

عليهالله-صلىعبداللهبنمحمدوهو،عليهأنزلومن،أنزلهومن

:رمضانشهروحقاية،واية،سورةسورةمنفيهيقالوما-وسلم

مملكةوبينبينياستقرتالتي،المباركةالهدنةهذهبحفظافىانني

تضمنتهاالتيوبلادها،وصيداوعثليث،عكاعلىبهاوالمقدمينعكا،

،أياموعشرةأشهر،وعشرة،سنينعشرةمدتهاالتي،الهدنةهذه

سنةالاولربيعشهرخامسالخميسيومأولها،ساعاتوعشرة

دا!.اخرهاإلىأولهامنللهجرةوستمالْةوثمانيناثنتين
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الىأحكامهاعلىالامورواجرىفيها،المشروحةشروطهابجميع
فيهااستفتيولا4منهاشيءفيولافيهااتأولولامدتها،انقضاء

كافل:وهموعثليث،وصيداعكابمدينةالحاكمونماداملنقضهاطلبا

مقدمونايبالاسبتار،بيتومقدمالديوية،بيتومقدم،بعكاالمملكة

تقدماو،مملكةكفالةفيبعدهميتولىومن،الآنالأمناسبتاربيت

ولولديلي،بهايحلفرنالتيباليمينوالذين.المذكورةالمملكةبهذهبيت

عاملينالاَنالمحررةالهدنةهذهاستقرارعلىولاولاديالصالحالملك

بأحكامها،ملتزمينمدتها،انقضاهالىفيهاالمشروحةوبشروطها،بها

بمكةالحراماللهبيتالىالحجفيلزمنياليمينهذهفينكثتوان

إلاكله،الدهرصومويلزمني.حجةئلاثينحاسراحافياالمشرفة

عنها.المنهيالأيام

وكيل.نقولماعلىوالله.اليمينشروطبقيةويذكر

الهدنةهذهفيبهاحللواالتياللرنجيميننسخة

وحق،وتالله،وتالله،وتالله،وبالله،وبالله،وبالله،والله،والله،والله

الصليب،وحق،الصليبوحقالمسيحوحق،المسيحوحق،المسيح

والابنالأبعنبهاالمكنىواحد،جوهرمنالثلاثةالأقانيموحق

الناسوتفيالحال،المكرماللاهوتوحقواحد.أله،القدسوالروح

التيالأربعةالأناجيلوحقفيه.وماالمطهر،الانجيلوحق.المعظم

وحق.وتقديساتهمصلواتهموحق.ويوحناولوقاومرقس-

عشروثمانيةوالثلاثمائة.وسبعينوالاثنينعشرالتلادمسالانثى

http://www.al-maktabeh.com



!
الاردننهرعلىالسماهمننزلالذيالصوتوحق.بالبيعةالمجتمعين

وكلمتهاللهروحمريمبنعيسىعلىالانجيلمنزلاللهوحق.فزجره

ومرتمانالمعموديندىلوحنا.مريممارتالنورامماريةالستوحق

منأعتقدهوماومعبودي،دينيوحقالكبيرالصوموحق.ومرتماني

هذاوقتيمنأننيالمعموديةوالأقساءالاَباهمنتلقيتهوماالنصرانية

للسلطانالوفاهفيطويتيوأصفيت،نيتيأخلصتقدهذه،وساعتي

هذهقضمنتهمابجميعولأولادهما،الصالحالملكولولدهالمنصور،

وصيدا،عكا،مملكةعلىعليها،الصلحانعقدالتي،المباركةالهدنة

مدتهاالتيفيهاالمسماة،الهدنةهذهفيالداخلةوبلادها،وعثليث

.ساعاتوعشر،أياموعشرةأشهر،وعشرةكوامل،سنينعشرة

وتسعينوأربعةوخمسمالْة،ألفسنةحزيرانثالثالخميسيوماولها

شرطا.شرطاشروطهابجميعوأعمل.اليونانيفيلبسبنللاسكندر

مدتها.انقضاءإلىالمذكررةالهدنةهذهفيفصلبكلالوفاءوالتزم

لادينيوحق،الصليبوحق،المسيحوحق،واللهواللهواني

ساثرمنوتحريهحوتهمنإلىولا،وولدهالسلطانبلادالىأتعرض

هذهفيالداخلةالبلادإلىمنهابيترامنإليولا.اجمعينالناس

.مالفيولانفسفيضررولا،بأذيةالهدنة

والمهادنة،المعاهدةفيأسلكومعبودي،دينيوحق،واللهوانني

البلادمنوالمترددين،الاسلاميةالرعيةوحفظ،والمصادقةوالمصافاة

والمتصادقنالمعاهدينطرلحقوإليهامنهاوالصادرين،السلطانية

.والأموالالنفوسعنوالعدوان،الأذيةكفالملتزمين
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الملكمادامانقضائهاالىالهدنةهذهشروطبجميعالوفاءوالتزم

هذهانقضولا.الهدنةعلىبهاحلفالتيباليمينوافياالمنصور

طلبامنهاشيءفيولافيها،استثنيولامنها،شيئاولا،اليمين

لنقضها.

واعتقادي،دينيمنبريئافاكوننقضتها،اوخالفتهاومتى

للكنيسة.مخالفاوأكونومعبودي،

حاسرا،4حافياحجةثلاثينالشريفالقدسإلىالحجعليويكون

وأكون!اطلاقهم،4الفرنجأسرمنمسلمينأسيرالففكعليويكون

الناسرت.فيالحالاللاهوتمنبرينا

الملكالسلطاننية،بأسرهافيهاوالنية،فلانوانا4يمينيواليمين

الانجيلعلىبهمالهمامستحلفيونية،الصالحالملكونيةالمنصور،

وكيل.نقولماعلىوالمسيحواللهغيرهالينيةولا!المكرم

اعلم.والله.والأيمانالهدنةتمت
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)5(رقمملحق

عكاهدنة

دللدهقلا!ونالمنصورالسلطانبينكتبتالتيالهدنةنسخا

سنةليوعثليث!صيداع!ليالحكام!يين،خليلالاشرفالملك

صوالعصور،الايامتشربدالظاهر،عبدابنكتابمنهـ،682

،34-43

،عندماعكااهلمسالةالسلطانمولانااجابالسنةهذهوفي

!ومنعهمالصلحبسبب،ومصرالشامفيخدمتهالىرسلهمتكررت

ارادواانالبحرفيالايحضرونلاوانهم،البرفيالحضورمن

حكمهعلىنزلراانهمالامرواخر.البحرفيفحضروا،الحضور

صفرفيكانولما.الظاهريةالهدنةانقضاءعنداشتطواكانواانبعد

وحلفالهدنةوعقدوا،واكابرهمرسلهمحضرتالسنةهذهمن

بيتمننفران/وهمالفرنجيةرسلبحضورعليهاالسلطانمولانا

فارسانالملوكيةومن،اخوةالاسبتاربيتمنونفران،اخوةالديوية

فهدكوهي:والوزير،oilالوواليكليام

السلطانوولدهالمنصورالملكالسلطانمولانابينالهدنةاستقرت

سلطانهما-//وبينعليثخلداللهالدنياوالدينعلاءالصالحالملك

هذهعليهاانعقدتالتيوبلادهاوعثليثوصيداعكابمملكةالحكام

افريركليام،والمقدمبعكاالمملكةكفيلأودالسنجالوهم.الهدنة

بيتمقدمللورننيكولافريروالمقدم،الديويةبيتمقدمديباجوك

ثئااسبتارمقدمبيتنائبافريركوراتوالمرشانالاسبتار،
http://www.al-maktabeh.com



!
،ساعاتوعشر"اياموعشرةشهور.وعشرة،كواملسنينعشر

وثمانيناثنتينسنةالاولربيعشهرخامسالخميسيوماولها

الفسنةحزيرانمنالثالثالموافقالنبويةللهجرةوستمائة

اليوناني،فيلبسابنالاسكندرلغلبةوتسعيناربعة)و(وخمسمائة

الملكالسلطانوولده،المنصورالملكالسلطانمولانابلادجميععلى

والبلادوالحصونالقلاع//جميععلي،والدينالدنياعلاهالصالح

مملكةوهي،والاراضيوالمزراعوالقرىوالمدنوالاعمالوالممالك

الاسلامية،والحصونوالقلاعالثغورمنبهاوماالمصريةالديار

ذلكالىينسبوماوسنتريةونستروةالاسكندرية،وثغردمياطوثغر

والبلادرشيد،وثغرفوةوثغر،والبروروالسواحلالمرانىءمن

والبلاد،الموانىءمنمعهاوماالمحروسغزة/وثغرالحجازية

وبصرى4واعمالهاوالصلت،واعمالهاوالشوبكيةالكركيةوالمملكة

القدسومملكة،عليهوسلامهاللهصلواتالخليلومملكةواعمالها

ماهووجميعوبلادهاواعمالهلحموبيت!والاردنواعمالهاالشريف

واعمالها،//نابلسومملكةجبريلمنها،وبيتومحسوبفيهاداخل

وسواحلها،وموانيهاواعمالها،وعسقلانواعمالهاالاطرونومملكة

وقيسارية،واعمالهادوارسوفواعمالهاوميناهايافاوالرملةومملكة

العوجاواعمالواعمالها،قاقونوقلعة،واعمالهاوسواحلهاوميناها

ومزارعهاواعمالهاالسعيدالفتوحوبلادالملاحةمنمعهاوما

واعماله،واللجونواعماله،والطوروبلادهاواعمالها،/وبيسان

ينسبوماواعماله!والقيمونواعمالهاجالوتواعمالها،وعينوجينين

البلادالصمعدالاعماصوامعهامعها!وه!إعمالهاماووبحدرتبننيناليهأاليهتو
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هوالاعمالالبلاد//منمعهوماارنونبشقيفالمعروفوالشقيف

هذهفيعينعماخارجامعهوماالقزنوبلاد"اليهمنسوبوماهو

بقراهمامارنضيعةاسكندرونة!ونصفمدينةونصفالهدنة

اسكندرونةاعمال)منذلكوماعدا،وحقولهماوبساتينهماوكرومهما

ولولدهالسلطانلمولاناوبلادهبحدودهجمعيةيكون(المذكورة

ومشغراواعمالها،العزيزي/،والبقاععكا"الاخرطملكةوالنصف

وغيرهالايافيجميعها)والعامرواعمالهتيرونوشقيف،واعمالما

واعمالها،البحيراتمنمعهاوماالصبيبةوقلعةواعمالها(،وبانياس

والمملكةودمشق،واعمالهاعجلونوقلعة،ومامعها،واعمالهاركوكب

بعلبكموقلعةوالاعمالوالممالكوالبلادالقلاعمنلهاوماالدمشقية

الاعمالمنلهاوماحمصومملكة،واعمالهامعهاوما

وحدودها،وقلعتهاوبلادهاومدينتهاحماةوالحدود،//ومملكة

وفتوحاتواعمالها،وبرزية،واعمالهاوصهيونواعمالهاوبلاطنس

والعريمةواعمالهاوصافيثاواعمالهاموميعارواعمالهالاكرادحصن

واعمالهعكاروحصن،واعمالهاومرقيةواعمالهاوقدفياواعمالها،

وافامية،واعمالهاشيرزوقلعة،واعمالهاواعمالهاوالقليعةوبلاده

الحلبية،والمملكة،واعمالهموابوقبيسواعمالهاوجبلةواعمالها،

وانطاكيةوالحصرن،والبلادوالمدنالقلاعمناليهامضافوماهو

واعمالهاوبغراس،المباركةالفتوحاتفيومادخلواعمالها

وعينتاب//واعمالهاوحارمواعمالهاوالرواندانواعمالهرالدربساك

واعمالهانجمكوقلعةواعمالهالحديدوسيخواعمالهاوقيزينواعمالها

واعماله،وبكاس،وأعمالهوالشغر،واعمالهاديركوشوشقيف

واثوالرجيةوأعمالهاوبزاغاوالباب،داعمالهاوالسويداه
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هووماواعمالهاوتدمرواعمالها،وشميمش،واعمالهاوسلمية
بمملكةالحكاممنيعينلموماماعينذلكجميعالى/منسوب

بيتمقدمديباجوكافريركلياموالمقدم،المملكةكفيل.وهمعكا

افريروالمرشانالاسبتار،بيتمقدمللورنافريرنيكولكوالمقدمالديوية

الاخوةالفرنججميعومنالاصن،اسبتاربيتمقدمنانبكورات

ومن،الساحليةمملكتهموتحويه//طاعتهمفيالداخلينوالفرسان

الساحليةوالبلادعكايستوطنونالذين،اختلافهمعلىالفرنججميع

علىبحروبرفياليهاواصلكلمنالهدنةهذهفيالداخلة

المنصورالملكالسلطانمولانابلاديناللاوانفارهماجناسهماختلاف

ولا،قلاعهماولاحصونهماولاالصالحالملكالسلطانولدهوبلاد

عربهماولا،ولاجيوشهماعساكرهماولا،ضياعهماولابلادهما

الاجناساختلافعلىولارعاياهما،ولااكرادهماولاتركمانهما

الاشياءوسانروالغلالوالاموالالمواشيمنماتحويهولااوالانفار!

كلوكذلكايديهماذيةولاتعوضولاغارةولاسوءولاضرر)منهم(

ويديدهماعلىالصالحالملكالسلطانمولانايستفتحهما

براوولاياتوملكوقلاعوحصونبلادمنونوابهماعساكرهما

الاناستقرتالتيالفرنجبلادجميعوكذلكُوجبلا.سهلا،وبحرا

وبساتينهاعكامدينةوهيالساحليةالبلادمنالهدنة15اهذعليها

حقوقمنومالهاكرومهامنبهايختصوماوطواحينهاواراضيها

.،ووكذللتهاحمفافيهاالكرومنلفالرلهدنجفيصمةناثخمِةتارعلهاثلاثةماوسممعون
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المعروفةبارضهامارساوكذلك.نواحيسبعبحيفاوالعدةوالبساتين

للفرنج.يكونمارلياسوديرالسياجدير،كذلكللفرنجتكونبها

وباقيوالمنصورةعفاخاصاالكرملبلادمنالسلطانلمولاناهـلكون

والمدينةالقلعةوعثليث،للفرنجناحيةعشرةثلاثوهيالكرملبلاد

ويكرن.لهاتكونواراضيهاوفلاحتهاوالكرومقطعتالتيكوالبساتين

ماالسلطانلمولاناخاصاوتكونناحيةعشرةستالبلادمنلها

بلادوبقية،ومزارعها/وحقوقهابكمالهاالهراميسقريةوهو:يذكر

عثليثلخاصوعماالشريفللخاصعماخارجامناصفةتكونعثليث

قيساريةبعملالاسبتاروفلاحة،نواحيثمانوهي؟مناصفةيكون

ونصفاسكندرونةمدينةونصف.فيهابماللفرنجخاصايكون

.السلطانلمولاناخاصايكونذلكعداوماللفرنجفيهابمامارنقرية

يكونوالغلةالحقوقمنمارنوقريةاسكندرونةفيكانومهما

ينسبماوجميعوضواحيهاوالكروموالمدينةالقلعةوصيدا،مناصفة

عشرةخمسخاصاالبلادمنلهاويكوق،للفرنجخاصايكوناليها

وقنىوطواحينوبساتينوعيونومياهانهارمنالوطاةفيوماناحية

يكوناراضيهمتسقىقديمةعادةبهالهموسكورجاريةومياه

السلطانلمولاناتكونالجبليةالبلادمنذلكعداوما.لهمخاصا

الهدنةهذهفيعينوماالعكاويةالبلادهذهوتكون.بكمالهاولولده

هذه)وتكونوجيوشهعساكرهومنولدهومنالسلطانمولانامنامنة

خاثهوما(المباركةالهدنةهذهفيالداخلةالمشروحةالبلاد
http://www.al-maktabeh.com



!
عكاغيرفييجددواانللفرنجوليسبها.ومنمطمئنةامنةمناصفة

الثلاثالجهاتهذهفيالاسوارعنخارجهومماوصيداوعثليث

ناوعلىمستجدا.ولاقديماولاحصنابرجاولاقلعةولاسورا

لاتتعرضوخرجتعمرتمتىولدهوشوانىالسلطانمولاناشوانى

قصدتواذاعليهاالهدنةانعقدتالتيالساحليةالبلادلأذية

الجهةتلكصاحبوكانالجهاتهذهغيرجهةالمذكورةالشوانى

الهدنةانعقدتالتيالبلادالىتدخلفلاعكابمملكةللحكاممعاهدا

تقصدهاالتيالجهةتلكصاحبيكنلموانمنهاتتزودولاعليها

وتتزودبلادهاالىتدخلانفلهاعكابمملكةللحكاممعاهداالشوانى

منميناءفي-باللهوالعياذالشرانىهذهمنشيءانكسروانمنها

الىقاصدةكانتفانوسواحلهاعليهاالهدنةانعقدتالتيالموانى

بعكاالمملكةكفيلفيلزممقدمهامعاوعهداعكامملكةمعلهمن

ماواصلاحالزوادةمنرجالهاويمكن،حفظهاالبيوتومقدمي

منهاينكسرماحركةويبطلالاسلاميةالبلادالىوالعودفيهاانكسر

عهدمعهمالشوانىتقصدهيكنللذيلمفانالبحريرميهاو

الهدنةعليهاالمنعقدةالبلادمنرجالهاتتزودوتعمرانفلهاوانكسرت

منالفضلهذاويعتمد.بقصدهاالمرسومالجهةالىوتتوجه

وغيرهمالفرنجيةالبحرملوكمناحدتحركمتىانهوعلى.الجهتين

ولد.مضرةاوالسلطانالمصمر-فليلتزملقصمدعف!هالحضمورا!افما والمقدمونالمملكةلائ!
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البلادالىوصولهمقبلبحركتهمالسلطانمولاناتعريفبعكا
كفيلفيكونشهونمدةانقضا.بعدوصلواوانشهونبمدة

وانالفصلهذافياليمينعهدةمنبرأءوالمقدمونبعكاالممملكة

مناليهسبقمنفايوغيرهمالتتارمنالبرجهةمنعدوتحرك

الشاميةالبلادقصدانانهوعلىالاخرىالجهةفيعرفالجهتين

العساكروانحازتالبرفيوغيرهمالتتارمن-عدوبالله-والعياذ

هذهفيالداخلةالساحلةالبلادمنالقربالىالعدوووصلقدامهم

يدارواانبهاوالمقدمينبعكاالمملكةفلكفيلبمضرةوقصدوهاالهدنة

جفلحصلفان.اليهقدرتهمتصلبماوبلادهاورعيتهمنفوسهمعن

فيلزمالهدنةهذهفيالداخلةالاسلاميةالبلادمن-بالله-والعياذ

منومنععنهموالدفعحفظهموالمقدمينبعكاالمملكةكفيل

نالْبانوعلىمعهمبمامطمئنينامنينويكونونبضرريقصدهم

وقعتالتيالساحليةالبلادسانرفييوصونوالمقدمينبعكاالمملكة

ولاعندهممنالزوادةمنالبحرحراميةيمكنونلاانهمعليهاالهدنة

بضالْععندهمباعواوانيمسكوهمنهمباحدظفرواوانماهحملمن

يعتمدمولانا4وكذلكاليهوتسلمصاحبهايحضرحتىيمسكوا

كنيسةتكونانوعلىالاعتماد.هذاالحراميةامرفيالسلطان

منوغيرهمالحجاجلزيارةالبيوتاقربمنبيوتواربعالناصرة

منوانفارهماجناسهماختلافعلىوصغيرهمكبيرهمالصليبدين

ويصلى!.الهدنةهذهفيالداخلةالساحليةوالبلادعكا
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خاصة،الناصرةكنيسةلزوارالبيوتوتكونوالرهبانالاقساء
البلادحدودالىوحضررهمتوجهمفيمطئنينامنينويكونون

براترمىبالكنيسةالتيالحجارةنقبت،واذاالهدنةهذهفيالداخلة

الاقساهالىولايتعرضبناءلاجلحجرعلىحجرمنهاولايحط

تقريرالهدنةوتضمنت.حقبغيرالهبةوجهعلىذلكفيوالرهبان

هذهعلىالسلطانمولاناحلفولما.العادةبهاالجاريالشروط

الدينبدروالقاضيحاجباميرايازالدينفخرالاميرتوجهالهدنة

ذلك.واستقرفحلفواالفرنجلتحليفرزينبن
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)6(ملحق

لاللدهتلاررونالمنصورالسلطانبيناستقرتالتيالهدنةنسخة

صورمالكة)مرجريت(مراريتدامالملكة!يين،خليلالاشرفالملك

الايامعبدالظاهر،تشريدابن،كتابمنهـ.681سنةلي

11.-1.صوالعصور، t.

سيفالمنصورالملكالسطانمولانابينالمباركةالهدنةاستقرت

.وولدهالمؤمنيناميرقسموالمسلمينالاسلامسلطان،والدينالدينا

عليوالدينالدنياعلاءالصالحالملكالسلطانالمولىعهدهلدلى

-خلدخليلالدينصلاحالاشرفالملكوولده،المؤمنيناميرخليل

بنتمراريتدامالجليلةالملكة-وبيندولتهمادامسلطانهماوالله

الهدنةهذهاستقرارحالصورمالكةبيمندالابرنسبنسيرهري

لمدةيسكندريمونسيرالجليلالقومصوهوصوربمملكةونانبها

الرابعالخميسيوماولهامتتابعاتمتوالياتكواملسنينعشر

النبويةللهجرةوستمالْةوثمانيناربعسنةالاولجمادىمنعشر

وخمسمالْةالفسنةتموزعشرالثامنالموافقعليهاللهصلوات.

منعشرالرابعواخرهااليونانيفيليبسبنللاسكندروتسعينوستة

منعشرللثامنالموافقوستمائةوتسعيناربعسنةمنالأولجمادى

بعضها!يتبعللاسكندر،وخمسوستمانةالفسنةتموز
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اللهرحمهالظاهرالملكاياماخرالىالحالعليهاستقرماحكم

جميععلىاخرهاالىوالسنينوالشهوروالايامالساعات-متتاليات

الملكالسلطانمولانابلادممالكفيالداخلةالاسلاميةالبلاد

المؤمنين،اميرقسيم،الصالحيقلاونوالدينالدنياسيفالمنصور

الديارمملكةعليهاشتملتوما،وحصونهومدنهوقلاعهوبلاده

والمملكة،والمدنوالقلاعوالسواحلالثغورمنفيهاوما.المصرية

،والمدنوالحصونوالقلاعالثغورمنعليهاشتملتوماالشامية

ومنبرورومن،الحصونمنعليهاشتملتوما،الساحليةوالثغور

والفتوحاتوالحمولةوالحمصيةالبعلبكيةوالبلاد.بلادومنموانى

فيودخلاليهايضافلوماعكاروحصنا!رادبحصنالشريفة

والمملكة،وسواحلوبروروحصونمعاهديةوبلادثغورمنجملتها

المملكةمنلصورمجاورهووما،الانطاكيةوالفتوحاتالحلبية

كلعلى،والبلادوالحصونالقلاعمنوغيرهاوالشقيفيةالصفدية

الدنياسيفالمنصورالملكالسلطانمملكقولانافيداخلهوما

وسواحلوقرىومدنرثفوروقلاعوحصونممالكمنوالدين

وداثرها،عامرهاجبلها!وسهلها،وبعيدهاقريبهاوبروروموانى

وماومصريهاشأميهاوحجازهايمنهاوغربهاشرقهاونجدهاغورها

وعلى4وبساتينوابراجوطواحينوانهارومزارعقرىمنعليهتشتمل

ولركمانوعربورعاماوجندعساكرمنولحويهالممالكهذهحولهمن

علىجحالعاسهميرعل!اشمهماموانرنفمجناسىعفىدساألهمأا!كرير
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الممالكهذهتكوناجناسها.تغايرعلىوالاموالواوبارهااصوافها
اجمعينالناسسائرمنفيهاومن،عليهاشتملتوما،المذكورة

التجارمنوفيهاومنهااليهاوالمترددينوالقاطنينبهاالساكنين

حالتينيومواشيهمواموالهمانفسهمعلىمطمئنينأمنينوالسفار

والجهاتالبلادمنلمعاهديهومالىاقامتهموسفرهموورودهمصددرهم

يدوعلى،المنصورالملكالسلطانمولانايدعلىاللهسيفتحهوما

والبلادالحصونمنوجيوشهم،وجنودهمعساكرهمويداولاده

الهدنةهذهحكمفيهاوما،فيهامنوعلىعليهايجريوالقلاع

سرهريبنتمراريتدامالملكةبلادوعلى،مدتهااخرالىالمباركة

وهي،الهدنةهذهفيومناصفةخاصالهاالمعينةبيمندالابرنسبن

منومافيها،خاصةوضواحيهااسوارهاعليهدارتوماصورمدينة

دمنةلاالتيوالمعاصروالاقصابالبقولفيهاتزرعالتيالاراضي

لاالتيالضواحيمنالزيتون--اراضيورشمونالمعوقةوهيلها

والطواحينوالحكورات4لهدمنةلاالذيالعرجاوبستان5لهادمنة

منفيهابماالمذكورةالضواحيهذهتكونصورمدينةحولالتي

جملةمنالتيوالمعاصوالبقولومزارعالاقصاباراضي

والمعوقةرشمونتكونانبشرطورلك.لصورخاصةالضواحي

قرى،ولا4دمنبغيرصورضواحيمناراضيالعوجاوبستان

الملكالسلطانولاولادهالمنصورالملكالسلطانلمولانايكونانوعلى

منالضماعالخمسلهمخاصااللهنصرهمالاشرفوالملكالصالح

استقر!تالتي،وغلةعينمنمتحصلاواكئرهااجودهاصورضياع
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وهي:قاناالظاهريةالاياممنالسلطانيالشريفالخاصفي

بكمالهاهومايخنحان،ومزرعتهااصريفيا،ومزرعتها،القروية

اخرالىالحالعليهاستقرماعلىبكمالهادبينكفر،بكمالهاالمجادل

باراضيهاجميعهاخاصاالقرىالخمسهذهتكون.الظاهريةالايام

لمولانااليهاومنسوبفيهاداخلهوماوكل4وحقوقهاوحدودها

وتكونذلكفيلهممشاركةغيرمنولأولاده،المنصورالملكالسلطان

قرايامنضياععشرصووضياعمنصورمالكةمراريتللملكة

هذهان:الظاهريةالهدنةفيمستقرهرماعلىلهاخاصاصررمرج

فيهاباسمائهاعينتحسبماصورلمملكةخاصاتكونالضياعالعشر

،المرفوف،قحلب،سدس،القاسمية،عبداللهابيعينوهي،

هذهتكون،الاسبتاربرج،العينراس،مرفلة،،الجماديةالجارودية

داخلهووماوارضيهااوحدوأدهابحقوقهاالمذكورةالضياعالعشر

بقيةتكونانوعلى،صورمالكةمراريتدامصورلملكةخاصافيها

المزارعمنفيهابماوعدتهاهزارعمنفيهابماجميعهاصوربلاد

الدهرية،،درتية،الطاليةوهي،ومزرعةضيعةوسبعونثماني

دير،المالكية،البحتية،العرتية،الحجاجوادى،العثيةالفنونية

،غرايغال،قالون!ديرالحمية،بابولية،الكبية،التعتبية،عمران

صديقي4عيا،مارنين،دفنعبني،ربعين4وحيوية،الزيادات

الفراخية،السحنونية،الملاحات،ومزرعتهاعثليث،رفلية،رسكيانية

لبافمسون،4بي!بوحد!حفقعةشأ،،مجول،،وحمرلمعلمهعتهألخميرفية!الدحويربا
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معولةباقتلةبنى،كفرناى،طرسنحاث،مارون،ركنا،أمد،التفاحية

هرين،،ابروخية،،دوردغياالفهرونالرمر،اشحور،،!طفلسة

،سبديا،طرديا،نونرفاد،بعليث،معروب4صحلوسيةفيالصوا

،الجديدةسيلبردالسرفيات،،!دراالحمرانية،بدوث،،النعمانية

العجيلة،،شادسة،الفاهاشحور،،السفلسة.الحنيثة،العباسة

ذكرناهاالتيالعوجاوبستانورشمون،خلاالمعوقة،وذلك،المصرية

غيرالعوجا،وبستانالمعصرةاسمالمعوقة،وانبقراهليست

بلادجملةمنكانتقرىكانتوان،قريةغيرمورشمونقرية

بهاالمختصةضواحيجملةمنكانتقرىتكنلمالمناصفاتموان

عمرانديروقريةمرفلةالقبلةجهةمنجميعهاالبلادهذهرحدود

الشرقكومن،وبارينلوريفوالعربية،الحجاجوادي،وبرج

ذلكالداخلوالسحنونيةشرقية،ومجدلمسكاسةعنافة

الخاصفيالداخلدبينالمناصفات،وقانا،محروما،والمجادل،وكفر

الشرلفكونهرالخاصفيالداخلةاصرفياالشمال،ومنالشريف

الهدنةهذهفيالمذكورةالقراياهذهتكونالبحرالغربسومنالقاسمية

تينهاوبسارهانهاواوطواحينهاةصيهاراواوحقوقهابمزارعهاجميعها

بينمناصفةوالغلة،العينوجوه5نمغلاتهاودمنها،ومتحصلات

صورمالكةمراريتدامالملكةوبين،المنصورالملكالسلطانمولانا

!وزكاوات،وحقوقوالغلةالعينوجوهمنبهاالمتحصلجميعيقسم

ومواريث،4وجبايات،وخراجاتوضمانات،واجر،وحكوراتوعداد

الجهتين!بيننصفينوكثيرهاقليلهاالحقوقسانرمنذلكوغير
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اخرالىكانتكما،الاشياءجميعفيالحالوششقر.بالسوية

والمناصفاتالضياعلهذهالمباشريكونان!وعلىالظاهريةالايام

الملكالسلطانمولانانوابوغلالهالاموالهاوالمستخرجالمذكورة

صورمالكةمراريتدامالملكةنوابمعباتفاقنصرهعزالمنصور

نا!وعلىغيرهولادرهمباستخراججهةعنجهةتنفردلابيحث

فيعادتهبهجرتالذيالمكانفيالزهريةبارضالشخصيستمر

صوربمالكةالمختصةالبلادهذهتكونانوعلى،الظاهريةالايام

ورجالتهاورعيتهاوخيالتهاعسكرهامنفيهاومنهيمطمننةامنة

حالتيفيومراشيهمواولادهمواموالهمانفسهمعلىوتجارها

ناوعلى،الهدنةهذهاخرالىواقامتهموسفرهموورودهمصدورهم

ويشترونويبيعوندونيتردالجهتينمنوالمترددينوالسفارالتجار

وعلى،واموالهمنفوسهمعلىمطمئنينامنينويصدلدنويوردون

!وانالجهتينمنبهالعوائدماجرتغيرشيءعليهميحدثلاانهم

منالمراكبانوعلى،حالتهاعلىالبيعفيحالهامستقرالممنوعات

منأمنةالفرقتينمنمنهافرقةكلتكونالبحرفيالمترددةالجهتين

والخروج،والدخولوالمراسىالبحورفيمطمننةالاخرىالفرقة

انهوعلى،الاخرىالجهةعنالاذيةكفالجهتينمنطانفةكلتلتزم

كانانلهتسلمهلمسلمكانانالجهتينمنمركبانكسرمتى

لنصرانيكان.وانمفقوداكانانالسلطانمولاناولنواب،موجودا

كإنانمالمممماأنمالكةلح!يمد!لمكحكم5عزآرفئافللاصم!البسلطامن
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الجهةفيالجهتيناحدمنماتوانمفقوداكانانموجودامولديوانها

ولاالجهتينمنالحكمهذاعليهيجريوارثلهيكنلموانالاخرى

كانفانالقاتلووجدالجهتينمناحدقتلمتىانه!وعلىمالهيخفي

-نصرهالمنصورالملكالسلطانمولانانوابفيهيحكممسلماالقاتل

نصرانياكان!وانالمطهرةالشرلفةالسلطنةسياسةتقتضيةبماالله

جهةكل4صورمالكةمراريتدامالملكةفيهتحكمصوراهلمن

احكامتقتضيةبمافيهالحكميباشرالاخرىالجهةمننالْببحضور

،يتولىواغتالواسرفتعدىمنكلفيالحكميكونوذلك.الجهتين

يتولاهالنصراني!وتأديبالمسلمتأديبالسلطانمولانانوابذلك

منالفارسديةكانتالقتيلامرخفيوان،صورمالكةالملكةنواب

مائةوالفلاح،درهممائتيوالتركبليصوريةدرهمالفاومانةالجهتين

ذلك!يؤخذومقدرتهواصلهجنسهقدرعلىديتهتكون،والتاجردينار

جملةوتأديبالهمجنايةالشخصذلكفيهايقتلالتيالقرايااهلمن

كانالمناصفاتفيالمقتولكان.وانالجهتينمنذلكيعتمد،واحدة

نابعينهاترداخيذهاخذتمتىانهوعلى،مناصفةالجنايةمتحصل

امراوالقتيلامرخفيوانمفقودةكانتانقيمتهااوموجودةكانت

لهيظهرلم.وانيومااربعينامرهعنالكشففيالمهلةكانتالاخيذة

الاخرىالجهةتختارهمممنانفاروثلاثةالجهةتلكوالىحلفخبز

!وعلىالاخيذةوقيمةالمذكورةالجنايةلزمتاليمينهنامتنعوا.وان

منمملوكهربكومتى،معهبمايردالجانبينمناحدهربمتىانه

،عبداكان!اوانثىاوكانذكرامعهمابجميعيردكانجنساي
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لاصورمالكةمراريتدامالملكةانوعلىالجانبينعلذلكحرا،يعتمد

بهيتحصنماولاخندقحفرولاسورتجديدولاقلعةبناهتستجد

منولاعساكرهمنلاحديفسحلامولاناان.وعلىيدفعاويمنعمما

الهدنةهذهفيالمعينةصورلبلادالتطرقمنبلادهاهلمنجنوده

ولابحرولابرفيلاغدرولاعدوانولاسرقةولارلاضرربأذية

دامللملكةومعاهديهوجنودهالسلطانمولاناعساكرمناحديتعرض

خلاواصحابهاخيالتهاولانفسهالافيصورمالكةمراريت

ناالسلطانولمولانا.السلطانمولاناحكمتحتالذينالاسماعيلية

وعلىارادمتىوالضرربالسو.صورمالكةالىمنهمشاهمنيجهز

السلطانمولانابلادحفظتلتزمصورمالكةمراريتدامالملكةان

الافرنجيةوسانرغريبةرجلاومفسداومتجرممنجهتهامن

وافساداواغارةاوبأذيةالسلطانمولانابلادالىبلادهامنيتطرق

مناحداتوافقلاصورمالكةمراريتدامالملكةان.وعلىعدوان

ضرراوالسلطانمولانالبلاداذيةفيهامرعلىالفرنجيةسالْر

علىاحداولاتساعد،فيهاومافيهامنوسائرياه2اوممالكهعلى

هذهانقضاهحينالىرسالةولااشارةولا،كتابةولابرمزذلك

انقضتمتىانه!وعلىذلكمثلالسلطانمولانامنولها.الهدنة

المهلةكانتالجهتينمناحدمنبالل!سخوقع-والعياذاوالهدنة

الىلهبمااحدكليعودحتىيومااربعبنوالمترددينوالسفارللتجار

احكاتستقر!وهذينفللهدنظابمشروطها،منتنتعص%موأمنيىهاادلمحرتئ
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بيدولاغريبةبرجلولاغيرهتوليةولاوالبعزلولاالجهتينمناحد

كواملسنينعشروهيعدتهاوتوفىمدتهاتستمربل،غالبة

وثماثيناربعسنهالاولجمادىمنعشرالرابع،اولهامتتاليات

سنةمنتموزمنعشرالئامنلليومالموافقالنبويةللهجرةوستمائة

اربعسنهمنالاولجمادىمنالرابعواخرهاوخمسمانةالف

وستمانهالفمنتموزمنعشرالثامنالموافقوستمانةوتسعين

حفظهاالجهتينمنكل.يلتزماليونانيفيلبيسللاسكندربن!وخمسة

الشريفوالخطاخرهاالىحفظهاالاخربعدتولىومناخرهاالى

تعالى.اللهشاهانحجةبمقتضاةحجةاعلاه

!

http://www.al-maktabeh.com



!ى

http://www.al-maktabeh.com



والىاجحو5الم!ا

http://www.al-maktabeh.com



!ى

http://www.al-maktabeh.com



!
امةواررهرا!

عبدالكريمبنمحمدبنمحمدالكرمابيبنالأثير،عليإبن-

،بيروتصادر،دارمجلدا،13،التاريخفيالكامل،الشيباني

tNOM.

دار،طليماتعبدالقادرتحقيقالاتابكية،الدولةالباهرفيالتاريخ-

1!63بالقاهرةالحديثةالكتب. d.م

،برديتغريبنيوسفالمحاسنابوالدينجمال،برديتغريابن-

طبعة5-7،الاجزاء،والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم

.م6391،القاهرة،القوميوالارشادالثقافةوزارة

جبير،ابنرحلةجبير،بناحمدبنمحمدالحسنابوجبير،ابن-

.م8191،بيروت،الهلالومكتبةدارمنشورات

المسمى:خلدونابنتاريخ4خلددنبنعبدالرحمن،خلدونابن-

الكتبدارطبعةأجزاء،7والخبر،المبتدأوديوانالعبركتاب

بيروت،العلمية

\?.gA\،بيروتمجلدا،14اللبنانيالكتابداروطبعة

السلطانيةالنوادر،تميمبنرافعبنيوسفالدينبهاءشداد،ابن-

،التمدنمطبعة،الدينصلاحبسيرةالمعروف،اليوسفيةوالمحاسن

الارشا!دالثقافةوزارةمنشوراتونسخةام،309،بالقاهرة .م9791،دمشق4القومي
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،القاهرة،كاملمرادتحقيقالمنصور،الملكسيرةفيوالعصور

1tM.

دمشق،تاريخذيلعلي،بناسدبنحمزةيعليايو،القلانسيابن-

م.8091،بيروت،اليسوعيينالاَباءمطبعة

النبوية،السيرة،المعافريهشامبنالملكعبدمحمدابو،هشامابن-

4،شلبيعبدالحفيظالابياري،ابراهيمالسقا،مصطفىحققها

البابيطبعةعن،القاهرة،الأدبيةالكنوزدار،مجلدينفيأجزاء

.twi"الحلبي

الكروبمفرج،واصلبنسالمبنمحمدالدينجمال،واصلابن-

جمالحققهاT,102الجزءأجزاء،خمسة،ايوببنياخبارفي

الجزءام،م-.539169القاهرةالاميرية،المطبعةالشيالالدين

م،7291،القاهرة،الكتبدارمطبعة،ربيعحسنينحققهالرابع

،القاهرة،الكتبدارمطبعة،ربيعحسنينحققهالخامسوالجزء

.م*!1

الروضتينكتاب،اسماعيلبنالرحمنعبدالدينشهاب،شامةابو-

محمدتحقيقجزه،2،والصلاحيةالنوريةالدولتيناخبارفي

م.م-56916291الفاهرة،،العامةالمصربةالمؤسسةمحمد،حلمي

سجلموْسسةعامر،المنعمعبدتحقيق،الشامفتوح،الأزدي-

.م0791يخالقاهر-،ا!لنلابعر ،البلدانفتوحجابر،بنيحيىبنأحمدالحسنابو،ر
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.م47891بيروت،العلميةالكتبداررضران،محمدرضوانتحقيق

عبدتحقيقهالتركيةالدولةفيالملوكيةالتحفة،المنصوريبيبرس

م.1ملا7،القاهرة،اللبنانيةالمصرية،الدارحمدانصالحالحميد

تاريخ،الطبريتاريخجريرالطبري،بنمحمدجعفرابو،الطبري

ابراهيمالفضلابومحمدتحقيق،الثالثالجزه،والملوكالرسل

ا!.629"المعارفدار

تحقيق،القدسيالفتحفيالقسيالفتحالاصفهاني،الكاتبالعماد

والنشر،القاهرة،للطباعةالقوميةالدارصبحهمحمودمحمد

.م6591

أهلتاريخفيالجمانعقد،العينيمحمودالدينبدر4العيني

محمدمحمدتحقيق،*648V-4،المماليكسلاطينعصر،الزمان

م.8791،القاهرة،للكتابالعامةالمصرلةالهيئة،امين

المصريةالهيئة،امينمحمدمحمدتحقيقالاللأهـ،-066-

.م91مه،القاهرة،للكتابالعامة

المصريةالهيئة،امينمحمدمحمدتحقيقهـ،896-ملا9-

.0991،،القاهرةللكتابالعامة

فيالاعشىصبحاحمد،بنعليبناحمدالعباسابو،القلقشندي

م.6391،القاهرةجزءا،14الانشا،صناعة

،الملوكدوللمعرفةالسلوكعلي،بناحمدالدينتقيالمقزيزي،

%،زيادةمصطفىمحمدتحقيق1،2،الجزءان

??r fr- No%rf.
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المصريةالهينة،شعيرةالهاديعبدمحمدتحقيق03الجزء،الادب

العريني،البازتحقيق31والجزء،م0991،القاهرة،للكتابالعامة

.م2991،الفاهرةللكناب،العامةالمصريةالهينة

،القاهرة،المعارفدار،الرابعةالصليبيةالحملة،غنيماسمت-

م8291

أحمد،العربيةالىنقلة،الصليبيةالحروبتاريخ،بردجانتوني-

م.8591،دمشق،قتيبةدار،الجيروديونبيلسبانوغسان

،القاهرة،العربيالفكردار،الأولىالصليبيةالحرب،حبشيحسن-

م.5891

الأولى،الصليبيةالحربفيواللاتينوالروم،العربنسيمجوزيف-

م.8191،بيروت،العربيةالنهضةدار

،بيروت،العربيةالنهضةدار،العربيةاليقظةوحركاتالوحدة-

،بيروت،العربيةالنهضةدارمصر،علىالصليبيالعدوان-

3،العرينيالبازترجمة،الصليبيةالحروبتاريخاستيفن،رنسيمان-

م.91م-ملا6791،بيروتالثقافةداراجزاء،

الانجلومكتبةطا،جزه،2،الصليبيةالحركةعاشور،سعيد-

1،القاهرة!المصرية SAYم.

الفكر،دار،الصليبيةالحروبتاريخالىمدخل،زكارسهيل-

7591!.3،دط"دمشق

http://www.al-maktabeh.com



!
،بيروت،الزنكيةوالاسرةالصليبيةالحروب4بدراحمدشاكر-
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العامةالمصرية،الهيثةالسياسيةوالمذاهبالقوميةاحمد،الكريمعبد-

م.0791،القاهرةوالنشر،للظليف

معالسلميةوالعلاقاتالاسلاميةالدبلوماسية،كمال-ثصعمر

م.8691،الاسكندرية،الجامعةشبابمؤسسة،الصليبيين

،عمانالفكر،دارط2،الايوبية،الكركامارة،غوانمةيوسف-

م.8291

دار،الاسلاميالعصرفيوفلسطينالاردنتاريخفيدراسات-

.م831!،عمانالفكر،

دارط2،،المملوكيالعصرفيالاردنلشرقيالسياسيالتاريخ-

.م8391،عمانالفكر،

شؤونمجلة،التاريخيةالحقائقضوءفيالقدسعروبة-

م.04،8491،العددعربية

،عمان،الحياةدار،المملوكيالعصرفيالمقدسبيتنيابة-

829N.م

النهضةلفكرجديدخطابوالثائر،الملكعليبنالحسين-

.م4991،عمانالفكر،دار،العربية
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المنصورة

منبج

86،115

01،

Al
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مبا!ارقينالموصل
الناصر8نابلس

النيلنهر

الهندهرمز
هوطين

موسىبم!دوا

لثهراءا!ر

لوصةا

العربيةالولايات

العربيالوطن

ت

26،28،92،03،34،36،45،51

61

(ة)

18

.M nI4AYI

or

)!(

34

61،81،84

)و(

3،

15،51

34

401

8"16،39

)ى(

14،42،43،63،84 ، 78 ، VV
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مقدمة

الصفحةر!م

8ْ-11الاولاللصل

منذوالفرنجالممهملميناتمعاهد

الرملةصلححنىالأولىاللرنحيةالصلة

بداياتمعوالفرنجالمسلمينبينوالاتفاقاتالمعاهدات-

الشاملبلادالفرنجيالاحتلال

تحليليةدراسة-

الحملةوبعداثناهالشامبلادفيالشعبيالموقف-

الأولىالفرنجية

بعدوالفرنجالمسلمينبينوالاتفاقاتالمعاهدات-

حطينمعركةحتىالاولىالحملة

تحليلية.دراسة-

الثانياللصل

الرملةصلحبعدوالفرنجالمسلمينمعاهدات

المملوكيةالدولةقيامحتى

الدينصلاحموتبعدوالفرنجالمسلمينمعاهدات-

ايوببنالعادلالملك-

95-74

!
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محمدالكاملالملك-
تورانشاهوابنهايوبنيمالدينالصالحالملك-

501-75الثالثاللصل

المملوكيالعصرليواللرثجالمسلمينأتمعاهد

عكاتمريرحتى

المماليكسلاطينعهدفيوالفرنجالمسلمينمعاهدات-

ايبكالدينعز-

البندقداريبيبرسالظاهر-

الألفيقلاوونالمنصور-

قلاوونبنخليلايأشرف-

الفرنجمنالشامبلادوتحريرعكافتح-

تحليليةدراسة-

133-701الرابعالفصل

الصلحاتمعاهدنصوسلبعضتمليليةدراسة

واللرنجالمسلمينبين

التدس-

المفراليةالحدود-

لشهورواتبالسنوااتهد!بمدصمنالمعا

http://www.al-maktabeh.com



بلدالمناصفاتفيالجبايات

المناصفاتبلادفيالأمن

المناصفاتبلادوعمارةالسكان

YFنياالتعالن

)المستوطنات(التحصيناتبناه

المياه

المتوسطالبحرفيالقرصنةومحاربةالملاحةحرية

والتنقلالتجارةحرية

المقدسةالاماكنوفلارةالعبادةحرية

عامةاحكام

خاتمة

الملا!ق

)1(رقم-ملحق

)2(رقم-ملحق

)3(رقم-ملحق

)4(رقم-ملحق

)5(رقم-ملحق

)6(رقم-ملحق

لمراجعوالمصادرا

رماالثها

بالمؤلفلعريف

!

135-183

185-291

391-902

ثئ"!3
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غوأنمةحسنيوسفالدكتور-
الاردنيةالمملكةفياربدمحافظة/الكفاراتسحممواليدمن-

الهاشمية.

اربد.مدينةفيوالثانويةالابتدائيةدراستهانهى-

العربية.مصرجمهوريةفيالجامعيةدراستهانهى-

عامالتاريخفيالاسكندريةجامعةمنالدكتوراةدرجةعلىوحصل-

م7891

Postعلى-وحصل Doctorateالولاياتفيبرنستونجامعةمن

.اليرموكجامعةمنمبعوثاام979عامالامريكيةالمتحدة

م7891عاممساعداستاذبرتبةاليرموكجامعةفيعين-

1عاممشاركاستاذرتبةالىرقي- Mrم

م8791عامالتاريخفيالاستاذيةرتبةالىرقيثم.-

المدةفيلهرنيساولوكاناليرموكجامعةفيالتاريخقسماسس-

م1/9/8691لغاية4/2/8491من

م12/991/لمهلغايةم1/9/8691منالآدابكليةلعميدنانباعين-

منالمدةفيلهاعميداولوكانوالفنوقالتربيةكليةأسسثم-

م1ء8/0991لغاية91!13/9/لمه

كليةعميدالىبالاضافةالجميلةالفنونلقسمرنيسمنصبشغل-

.م9/9/9891لغايةم91لممه18/9منوالفنونالتربية

!6ولغاية1/9/0991منالمدةفيالاَدابلكليةعميداعين-
http://www.al-maktabeh.com



!
عامالعربالمؤرخيناتحادمنالعربيالمؤرخوسامعلىحاز-

91%(a.م

الثقافةوؤارةمنالاجتماعيةالعلومفيالتقديريةالدولةجالْزةونال-

م.1!!1عامالاردنية

منشورا.كتاباعشرتسعةله-

محكمة.علميةمجلاتفيبحثاسبعينمناكئرنشر-

مختلفةانحاءفيعلميامؤلمراوثلاثينخمسةمناكثرفيشارك-

العالم.من

الجامعةمستوىعلىاللجانعشراتفيوعضورئيس-وهو

والمملكة.

وشارك،الأردنفيالاسلاميةالاَثارعنللفزيونيةحلقاتعدةسجل-

والقناةالاردنيالتلفزيونفيوالثقافيةالفكريةالندواتمنالعديدفي

الاردنية.الفضالْية

لاذاعةوفلسطينالاردنتاريخعنالاذاعيةالحلقاتعشرات-كتب

الهاشيمة.الاردنيةالممل!

والثقافيةالاكاديميةالمجلاتمنعددتحريرهيئاتفيعضووهو-

وخارجهاالاردنفي

لهينةرئيساولوكاناليرموكجامعةفيالمسكوكاتمجلةأسس-

فيها.التحرير

الثقافيلماربد،المنتدىوهوالأردنفيثقافي!!ول!امنتد8ى9
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!
تأسيسعلىويعملالماجستيرطلبةمنالعديديديهعلىتخرج-

الشامية.التاريخيةللَدرأنمماتالتاريخ-قسمفيمدرسة

واهتماليرموكجامعةفيالجميلةالفنونو!مممالصحافةقسمطور-

الضوئي.للصفالحديثةالاجهزةلها!يأاليرموكصحافةبجريدة

كليةفيالحديثةاللغاتوقسمالانجليزيةاللغةقسميسويةمنرفع-

التعليميةوالوسائلاللازمةالمختبراتلهماووفراليرموكجامعةاداب

.الأخرى

التاريخقسمفيللمسكوكاتشماسميركرسيايجادعلىعمل-

صاحبمنالاسلاميةالمسكوكاتمنومجموعةالوقفيةلهووفر

الكرسي.

والاجنبية.العربيةالجامعاتمنعددالىزائركاستاذدعي-

الاجنبية.اللغاتالىكتبهبعضترجمت-

=,se,اليرموكبجامعةالتاريخبقسموالحضارةالتاريخاستاذالان.
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!
.ا؟ت،ء:-.-(:"3عما*9"لأاللواء،داروتا!يخها،حضارتهاعمان1-
وزارةةالأولىأ!ابيلقنيعصبر،د!لةالاردنلشرقيالسياسيالتاريخ2-

.م8291،عمانالفكر،دار،ثانيةوطبعة،اولىطبعةم،9791،عمان،الثقافة

وزارة،اولى.طبعة،المملوكيالعصر.فيالأردنلشرقيالحضابالتاريخ3-

.م1ما2،عمانالفكر،دار!ثانيةوطبعةم،9791،عمان،الثقافة

ثانية،وطبعة،م0891االكركبلديةمنشورات،اولىطبعة،الايوبيةالكر&إمارة4-

.م8291،عمانالفكر،دار

م.1ما1،عمان،التعاونيةالمطابع،الشامبلادفيالباطنيةالشيعةغلاة5-

.م8291،اليرموكجامعةمنشوراتاربد،محافظةوفقها.علماء6-

.م8291،عمان،الحياةار!المملوكيالعصرفيالمقدسبيتنيابةتاريخ7-

،عماندارالفكر،،الاسلاميالعصرفي-وفلسطينالأردنتاريخفيدارسات8-

.م8391

،هشامداراوالاستراتيجيةالتاريخيةواهميتهماالاحمروالبحر)العقبة(أيلة9-

.tA9\r،اربد،والتوزيعللنشر

للنشرهشامدار،الاسلاميالعصرفيالاردنفيوالثقافيةالعمليأالحياة01-

.م8491،اربد"والتوزيع

.م8591اربد،،والتوزيعللنشرهشامدار،اليرموكمعركة11-

الاردمة،الد!اساتمركزمنشورات،الاسلاميالعصرفياربدمدينة12-

،!اليرموكجامعة

1v-الاردنية،الداراسات!فزكزمنشورات،الأردنغورفيالصحابةاضرحة

86911.اليوموك،جامعة

الدراساتمركزمنشورأت،عجلونمنطقةفيالقديمةالأسلاميةالمساجد14-

.rWl،اليرموكجامعةالارتنية
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